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Diocese de Cachoeiro de Itapemirim 

Equipe Diocesana para a Liturgia  

Pastoral da Música Litúrgica 

 

APRESENTAÇÃO 

  Apresentamos a 51ª edição da cartilha Celebrando – Música Litúrgica, de nossa 

Diocese, para Quaresma e Tempo Pascal. Com cantos da Campanha da Fraternidade 2019 

que tem como Tema: “Fraternidade e Políticas Públicas” e o Lema: “Serás libertado pelo 

direito e pela justiça” (Is 1,27). 

Pedimos aos membros dos grupos de canto que valorizem os momentos de silêncio. 

Neste Tempo de conversão o uso de vários instrumentos musicais e da bateria não 

favorece a espiritualidade. Os cantos litúrgicos do Tempo da Quaresma são colocados 

dentro da espiritualidade do Tempo, com letras e melodias que nos chama à conversão, 

seguindo as orientações litúrgicas da Santa Igreja. 

Sugerimos que o Hino da Campanha poderá ser cantado nas procissões e 

Celebrações Penitenciais, como convier, nas Celebrações Eucarísticas e da Palavra poderá 

ser entoado em algum momento da homilia - o que facilitará a vinculação da Liturgia da 

Palavra com o Tema da Campanha – comunique-se, com antecedência, com a equipe de 

Liturgia da comunidade. 

 Que estes cantos nos levem a viver uma profunda experiência com Deus neste 

tempo muito forte e de grande conversão do coração.   

  Que o Senhor da luz, ressuscitado dentre os mortos, esteja sempre a nos guiar 

e abençoar. 

 

Equipe Diocesana da Pastoral da Música Litúrgica 

Diocese de Cachoeiro de Itapemirim 

 

(para contracapa no final) 

Campanha da Fraternidade 2019 

Tema: “Fraternidade e Políticas Públicas”  

e o Lema: “Serás libertado pelo direito e pela justiça” (Is 1,27). 

Oração da Campanha da Fraternidade 2019 

Pai misericordioso e compassivo, 

que governais o mundo com justiça e amor, 

dai-nos um coração sábio para reconhecer a presença do vosso Reino 

entre nós. 

Em sua grande misericórdia, Jesus, 

o Filho amado, habitando entre nós 

testemunhou o vosso infinito amor 

e anunciou o Evangelho da fraternidade e da paz. 

Seu exemplo nos ensine a acolher 

os pobres e marginalizados, nossos irmãos e irmãs 

com políticas públicas justas, 

e sejamos construtores de uma sociedade humana e solidária. 



O divino Espírito acenda em nossa Igreja 

a caridade sincera e o amor fraterno; 

a honestidade e o direito resplandeçam em nossa sociedade 

e sejamos verdadeiros cidadãos do “novo céu e da nova terra” 

Amém! 

TEMPO DA QUARESMA 

“Convertei-vos e crede no Evangelho! 

 

01.Abertura (Cinzas, 1º e 2º Dom.): CD Quaresma - Paulus) 

“Convertei-vos e crede no Evangelho,”/ eis o tempo favorável! (bis) 

1.Tirarei de vós um coração de pedra,/ e porei em vós um coração de carne! 

2.Dar-vos-ei o meu espírito de vida,/ mudarei a escravidão em liberdade! 

3.Retornai de coração arrependido,/ porque Deus é compassivo e indulgente! 

 

02.Abertura (3º e 5º Domingos): CD Quaresma - Paulus) 

Lembra, Senhor, o teu amor fiel para sempre!/ Que os inimigos não triunfem sobre o 

povo!/ De suas angústias, ó Senhor, livra tua gente! 

1.Senhor, meu Deus, a ti elevo a minha alma,/ Em ti confio: que eu não seja 

envergonhado./ Não se envergonhe que em ti põe sua esperança,/ mas, sim, quem nega por 

um nada sua fé! 

2.Mostra-me, Senhor, os teus caminhos,/ e faz-me conhecer a tua estrada!/ Tua verdade 

me orienta e me conduza,/ porque és o Deus da minha salvação! 

3.Recorda, Senhor meu Deus, tua ternura/ e a tua compaixão que são eternas./ Não 

recordes meus pecados quando jovem,/ mas te lembres de minhas faltas e delitos. 

4.O Senhor é piedade e retidão,/ e reconduz ao bom caminho os pecadores./ Ele dirige os 

humildes na justiça,/ e aos pobres ele ensina o seu caminho. 

5.Verdade e amor são os caminhos do Senhor/ para quem segue sua aliança e seus 

preceitos./ Ó Senhor, por teu nome e tua honra,/ perdoa os meus pecados que são tantos. 

 

03.Abertura (4º Dom.): CD Quaresma - Paulus) 

Rejubila-te, Cidade Santa,/ eis que vem o Rei que nos remiu./ Exultemos juntos de 

alegria/ Nova Páscoa Ele nos abriu! 

1.Já se cumpre a grande profecia:/ vem chegando a libertação!/ O Pastor que guia nossas 

vidas/ vem nos dar um novo coração. 

2.Escutemos a Palavra viva/ que nos leva para o rumo certo./ É o Deus que vai ao nosso 

lado/ conduzindo-nos pelo deserto. 

3.Despertemo-nos pro Novo Dia/ que expulsa toda escuridão./ Ó Jerusalém, Cidade 

Santa,/ confiemo-nos no seu perdão. 

 

04.Ato Penitencial:   (CD Quaresma - Paulus) 
1.Senhor,/ que fazeis passar da morte para a vida/ quem ouve a vossa palavra,/ tende 

piedade de nós!   Senhor, tende piedade de nós! (2x) 

2.Ó Cristo/ que quisestes ser levantado da terra/ para atrair-nos a vós,/ tende piedade de 

nós!    Ó Cristo, tende piedade de nós! (2x) 



3.Senhor,/ que nos submetestes ao julgamento/ da vossa cruz,/ tende piedade de nós! 

Senhor, tende piedade de nós! (2x) 
 

05.Rito de Aspersão: (Hinário Litúrgico CNBB) 

Aspergi-me Senhor, e serei limpo;/ lavai-me e serei mais puro do que a neve!/ 

Tem de piedade de mim, ó Deus, na vossa grande bondade! (bis) 

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo./ assim como era no princípio, agora e sempre,/ 

por todos os séculos. Amém! 

Aspergi-me, Senhor, e serei limpo;/ lavai-me e serei mais puro do que a neve! 

 

06.Salmo Responsorial:    (CD Cantando os Salmos, ano C) 

Quarta-feira de Cinzas (Sl 51) (06/03): (melodia específica 1) 

Piedade, ó Senhor, tende piedade,/ pois pecamos contra vós! 

1º Dom. (Sl 91) (10/03): (melodia específica 2) 

Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim! 

2º Dom. (Sl 27) (17/03): (melodia específica 3) 

O Senhor é minha luz e salvação! 

3º Dom. (Sl 103) (24/03): (mesma melodia anterior) 

O Senhor é bondoso e compassivo! 

4º Dom. (Sl 33) (31/03): (melodia específica 4) 

Provai e vede, quão suave é o Senhor! 

5º Dom. (Sl 125)(07/04): (melodia específica 5) 

Maravilhas fez conosco o Senhor,/ exultemos de alegria! 
 

07.Aclamação ao Evangelho: (CD Quaresma e  CF) 

Louvor a vós, ó Cristo,/ Rei da eterna Glória! (bis) 

Cinzas: O homem não vive somente de pão,/ mas de toda palavra da boca de Deus. 

1º Dom.: O homem não vive somente de pão,/ mas de toda palavra da boca de Deus. 

2º Dom.: Numa nuvem resplendente fez-se ouvir a voz do Pai;/ Eis meu Filho muito 

amado, escutai-o todos vós. 

3º Dom.: Convertei-vos, nos diz o Senhor,/ porque o Reino dos céus está perto. 

4º Dom.: Vou levantar-me e vou a meu pai e lhe direi;/ Meu Pai, eu pequei contra o céu e 

contra ti. 

5º Dom.: Agora, eis o que diz o Senhor;/ De coração convertei-vos a mim, pois sou bom, 

compassivo e clemente. 

 

08.Pós-homilético - Hino da Campanha da Fraternidade 2019: (L: João E. Roath Machado M: Pe 

Cireneu Kuhn) 

01.“Eis que o Senhor fez conhecer a salvação/ e revelou sua justiça às nações”./ Que, neste 

tempo quaresmal, nossa oração/ transforme a vida, nossos atos e ações. 

Pelo direito e a Justiça libertados,/ povos, nações de tantas raças e culturas./ Por tua 

graça, ó Senhor, ressuscitados,/ somos em Cristo, hoje, novas criaturas. 

02.Foi no deserto que Jesus nos ensinou/ a superar toda ganância e tentação./ Arrependei-

vos, eis que o tempo já chegou./ Tempo de Paz, Justiça e reconciliação. 



03.Em Jesus Cristo uma nova aliança/ quis o Senhor com o seu povo instaurar./ Um novo 

reino de justiça e esperança,/fraternidade, onde todos têm lugar. 

04.Ser um profeta na atual sociedade,/ da ação política, com fé, participar./ É o dom de 

Deus que faz, do amor, fraternidade,/ e bem comum faz bem de todos se tornar! 

 

09.Distribuição das Cinzas: (CD O Mistério em Canto) 

Troquemos as vestes por cinzas;/ choremos perante o Senhor./ Imensa é a bondade de Deus, nosso 

Pai,/ disposto a nos perdoar. 

 

10.Distribuição das Cinzas: (CD Quaresma e  CF’12) 

01.Converter ao Evangelho,/ na Palavra acreditar/ caridade e penitência,/ quem das cinzas 

abraçar.//: Não esqueças: somos pó/ e ao pó vamos voltar! (2x) 

02.Não as vestes, mas o peito/ o Senhor manda rasgar,/ “Jejuai, mudai de vida.../ em tua 

face a chorar”.//: Não esqueças: somos pó/ e ao pó vamos voltar! (2x) 

03.Quão bondoso é o nosso Deus,/ inclinado a perdoar./ Quem dos males se arrepende,/ 

compaixão vai encontrar.//: Não esqueças: somos pó/ e ao pó vamos voltar! (2x) 

04.Chora e diz o sacerdote/ entre a porta e o altar: “Pela vida do meu povo/ vão meus 

lábios suplicar.”//: Não esqueças: somos pó/ e ao pó vamos voltar! (2x) 

 

11.Apresentação dos Dons e Partilha(Cinzas 1º e 2º Dom.): (Hinário CNBB 2º Fasc) 

Eis o tempo de conversão,/ eis o dia da salvação:/ Ao Pai voltemos, juntos andemos./ 

Eis o tempo de conversão! 

1.-Os caminhos do Senhor são verdade, são amor:/ Dirigi os passos meus: Em vós espero, 

ó Senhor!/  

-Ele guia ao bom caminho quem errou e quer voltar:/ Ele é bom, fiel e justo: Ele busca e 

vem salvar.  

2.-Viverei com o Senhor: Ele é o meu sustento./ Eu confio, mesmo quando minha dor não 

mais aguento. 

-Tem valor aos olhos seus meu sofrer e meu morrer:/ libertai o vosso servo e fazei-o 

reviver! 

3.-A Palavra do Senhor é a luz do meu caminho;/ ela é vida, é alegria; vou guarda-la com 

carinho.  

-Sua Lei, seu Mandamento é viver a caridade:/ Caminhemos todos juntos construindo a 

Unidade! 

 

12.Apresentação dos Dons e Partilha (3º, 4º e 5º Dom.): (CD CF’12) 

Retorna, Israel, ao teu Senhor,/ pois Ele guarda os teus passos das ciladas./ Ele 

perdoa sempre a tua iniqüidade./ Retorna, Israel ao teu Senhor! 

1. "Curarei tuas feridas,/ tomarei-te pela mão,/ cuidarei com muito amor."/ Isto diz o nosso 

Deus! 

2. "Eu serei como o orvalho/ e Israel florescerá, /frutos mil vai produzir."/ Isto diz o nosso 

Deus! 

3. "Retorna para mim/ e teu trigo reviverá,/ tua videira se espalhará."/ Isto diz o nosso 

Deus! 



4. "Qual árvore frondosa/ com seus galhos verdejantes,/ é assim o meu perdão."/ Isto diz o 

nosso Deus! 

 

13.Louvação: (Celebrando o Dia do Senhor 2) 

1. Bendigamos ao Deus uno e trino,/ dando graças, cantando este hino:/ Com carinho, 

norteias a vida/ rumo à terra pra nós prometida! 

Bendito sejas tu,/ Pai da misericórdia!/ Bendito sejas tu,/ Pai da misericórdia! 

2. Enviaste a nós o teu Filho,/ que se fez doação em martírio./Nos abriste do êxodo a 

estrada,/ conduzindo à montanha sagrada. 

3. Neste tempo à mudança propício,/ corrijamos o erro e o vício!/ Penitência, jejum e 

oração/ são caminhos para a conversão! 

4. Recordamos, Senhor, tua herança:/ somos povo da nova aliança!/ Rumo à Páscoa, 

seguindo seus passos,/ nos acolhe com festa e abraço! 

5. Suba aos céus hoje, em prece,/ o louvor dos que plantam justiça e vigor./ Mãos se 

elevam já em oração,/ em sinal de fraterna união! 

 

14.Comunhão (Cinzas  e 1º Dom.): (CD Liturgia XIV)  

Agora o tempo se cumpriu,/ o Reino já chegou,/ irmãos, convertam-se/ e creiam 

firmes no Evangelho! 

1.Feliz aquele homem que não anda/ conforme os conselhos dos perversos; 

2.Que não entra nos caminhos dos malvados/ nem junto aos zombadores vai sentar-se; 

3.Mas encontra seu prazer na lei de Deus/ e a medita, dia e noite, sem cessar; 

4.Eis que ele é semelhante a uma árvore/ que à beira da torrente está plantada; 

5.Ela sempre dá seus frutos a seu tempo/ e jamais as suas folhas vão murchar. 

6.Pois Deus vigia o caminho dos eleitos,/ mas a entrada dos malvados leva à morte. 

 

15.Comunhão (2º Dom.): (CD Quaresma e CF’12)  

“Este é meu Filho muito amado: Escutai-o todos vós!”/ Então o vosso coração se 

alegrará, e em vossos olhos brilhará a sua luz! 

1.A beleza da glória celeste/ que a Igreja esperando procura,/ Cristo a mostra no alto do 

monte,/ onde mais que o sol claro fulgura. 

2.Este fato é nos tempos notável:/ ante Pedro,/ Tiago e João,/ Cristo fala a Moisés e a 

Elias/ sobre a sua futura Paixão. 

3.Testemunhas da lei, dos profetas/ e da graça estando presentes,/ sobre o Filho, Deus Pai 

testemunha,/ vindo a voz duma nuvem luzente. 

4.Com a face brilhante de glória,/ Cristo hoje mostrou no Tabor/ o que Deus tem no céu 

preparado/ aos que o seguem, vivendo no amor. 

5.Da sagrada visão o mistério/ ergue aos céus o fiel coração./ E, por isso, exultante de 

gozo,/ sobe a Deus nossa ardente oração. 

6.Pai e Filho, e Espírito Amor,/ um só Deus, vida e paz, Sumo Bem,/ concedei-nos por 

vossa presença/ esta glória no Reino. Amém! 

 

16.Comunhão (3º e 5º Dom.):  (CD Quaresma e CF’15) 



1.Deus é rico em misericórdia./ Seu amor é grande, sim, por nós./ Das amarras da antiga 

morte./ Nos livrou, pois ouve nossa voz./ Este amor está em Jesus Cristo./ Que por nós 

morreu e ressurgiu,/; à direita de Deus Pai se encontra/ e do céu as portas nos abriu. 

Este é o amor de Deus por nós:/ Caminha conosco!/ Visita seu povo!/ Amor de Deus 

por nós! (bis) 

2.Quando o povo andou em maus caminhos,/ praticando a infidelidade./ Deus envia os 

seus mensageiros,/ para conduzi-los à verdade./ Mas em nada adianta o envio,/ e vem logo 

a escravidão./ O amor de Deus nunca se cansa,/ promovendo a libertação. 

3.“Qual serpente no deserto, um dia,/ que Moisés ao povo levantou./ É preciso que o Filho 

do Homem,/ mostre ao mundo todo o seu amor./ Os que creem terão a vida eterna,/ pois é 

esta a minha missão:/ Dar a vida plena para a todos,/ e livrá-los da condenação.” 

4.Ó Jerusalém, cidade santa,/ és perfeita em tudo, na unidade./ Para lá acorre toda gente;/ 

que o Senhor de seu louvor se agrade./ E este canto se repita sempre,/ a Deus que nos dá a 

salvação,/ que nos deu seu Filho, Jesus Cristo,/ nossa vida e ressurreição. 

  

17.Comunhão (4º Dom.):  (CD Liturgia XIV)  

Feliz o homem que da culpa é absolvido/ e convidado para a Ceia do Senhor!// No lar 

paterno, com o Cristo é revestido/ da veste nova que seu Pai lhe preparou! (2x) 

1.Feliz o homem cuja falta é perdoada,/ que foi no sangue do Senhor purificada! 

2.Feliz o homem que caminha na verdade,/ em cuja a alma não há mais duplicidade! 

3.Feliz o povo que confessa o seu pecado,/ porque será pelo Senhor purificado! 

4.Feliz quem deixa se instruir pelo Senhor/ e seus caminhos vai trilhando com amor! 

5.Feliz aquele que confia em seu nome:/ seu coração não sentirá, jamais, a fome! 

6.Quem se confia ao Senhor, sinceramente,/ é envolvido pela graça, inteiramente! 

7.Felizes todos os de reto coração!/ Louvai a Deus, porque ele é graça e compaixão! 

8.Misericórdia e bondade é o Senhor!/ Povo remido, cantai hoje seu louvor! 

 

18.Comunhão (para Celebrações semanais):    (Cantai ao Senhor, 710) 

Prova de amor maior não há,/ que doar a vida pelo irmão! (bis)  

1. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento:/ “Amais-vos uns aos outros, como eu vos 

tenho amado”. 

2. Vós sereis os meus amigos, se seguirdes meu preceito: “Amais-vos uns aos outros, 

como eu vos tenho amado”. 

3. Como o Pai sempre me ama, assim também, eu vos amei: “Amais-vos uns aos outros, 

como eu vos tenho amado”. 

4. Permanecei em meu amor e segui meu mandamento: “Amais-vos uns aos outros, como 

eu vos tenho amado”. 

5. E chegando a minha Páscoa, vos amei até o fim: “Amais-vos uns aos outros, como eu 

vos tenho amado”. 

6. Nisto todos saberão, que vós sois os meus discípulos: “Amais-vos uns aos outros, como 

eu vos tenho amado”. 

 

19.Comunhão (para Celebrações semanais):     (H. L. CNBB, 142) 

“Eu vim para que todos tenham vida/ que todos tenham vida plenamente!” (bis) 

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 sofre 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 a esperança:/ onde salvas teu irmão, tu me estás salvando nele. 

5. “Este pão, meu corpo e vida para a salvação do mundo”/ É presença e alimento nesta 

santa comunhão:/ onde está o teu irmão, eu estou, também com ele. 

6. “Salvará a sua vida quem a perde, que a doa”/ ‘Eu não deixo perecer nenhum daqueles 

que são meus”/ onde salvas teu irmão, tu me estás salvando nele. 

7. “Da ovelha desgarrada eu me fiz o Bom Pastor”/ Reconduze, acolhe e guia a quem de 

mim se extraviou:/ onde acolhes teu irmão, tu me acolhes, também nele. 

8. Quem comer o Pão da Vida viverá eternamente./ Tenho pena deste povo que não tem o 

que comer. Onde está um irmão com fome./ Eu estou com fome nele. 

 

 

DOMINGO DE RAMOS E DA PAIXÃO DO SENHOR 

“Cristo vai ao encontro da morte com liberdade de Filho”. 

 

01.Procissão de Ramos: (CD Luz da Luz) 

Bendito o que vem em nome do Senhor!/ Hosana, hosana, hosana ao Vencedor!/ 

Hosana, hosana, hosana ao Vencedor! 

1.Hosana! Clamamos ao Senhor que vem e salva:/ o pobre e o pequeno ele exalta!/ 

Cantemos um hino de louvor ao Rei da glória,/ àquele que é forte em vitórias! 

2.Caminhos, vesti-vos de ramagens e floradas,/ o Cristo vem passando em nossa estrada!/ 

Ó portas, abri-vos, acolhendo e sem demora:/ o Cristo vai entrar, chegou a hora! 

3.Um Rei tão pobre e montado num jumento/ é o Deus que sabe ouvir nosso lamento!/ 

Hosana a ele, o ilustre descendente/ de um povo que plantou nova semente! 

4.Trazemos os ramos verdejantes de palmeiras,/ dos campos a beleza da oliveira:/ não 

pode murchar a esperança nesta terra,/ a luz de Deus na vida se desvela! 

5.As vozes dos filhos dos hebreus aqui ressoam,/ se unem aos cantares que se entoam:/ o 

povo festeja o Messias enviado,/ herança de Deus Pai, por nós doado! 

 

02.Ato Penitencial:   (CD Quaresma e  CF’13) 
1.Senhor,/ que fazeis passar da morte para a vida/ quem ouve a vossa palavra,/ tende 

piedade de nós!   Senhor, tende piedade de nós! (2x) 

2.Ó Cristo/ que quisestes ser levantado da terra/ para atrair-nos a vós,/ tende piedade de 

nós!    Ó Cristo, tende piedade de nós! (2x) 

3.Senhor,/ que nos submetestes ao julgamento/ da vossa cruz,/ tende piedade de nós! 

Senhor, tende piedade de nós! (2x) 

 

03.Salmo Responsorial(Sl 21): (melodia  específica 6) (CD Cantando os Salmos, ano C) 

Meu Deus, meu Deus por que me abandonastes?  

 



04.Aclamação ao Evangelho: (H.L. CNBB, 2º Fasc. p. 189) 

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 e obedeceu o bom Jesus,/ humilhou-se e 

obedeceu, sereno e forte,/ humilhou-se e obedeceu até a cruz. 

2.Por isso o Pai do céu o exaltou,/ exaltou-o e lhe deu um grande nome,/ exaltou-o e lhe 

deu poder e glória,/ diante dele céus e terra se ajoelhem! 

 

05. Apresentação dos Dons e Partilha:    (CD Quaresma e  CF’08) 

1.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! 

2.Sê bendito, Senhor, para sempre./ Pelos mares, os rios e as fontes!/ Nos recordam a tua 

justiça,/ que nos levam a um novo horizonte! 

3.Sê bendito, Senhor, para sempre./ Pelas bênçãos qual chuva torrente!/ Tu fecundas o 

chão desta vida./ Que abriga uma nova semente! 

 

06.Comunhão: (CD Quaresma e  CF’12) 

1.Somos todos convidados/ para a ceia do Cordeiro:/ neste mundo imolado,/ dos viventes é 

o primeiro!/ Não sejamos separados/ do amor que ao mundo veio! 

Ó Senhor, a tua Páscoa,/ confirmada no madeiro,/ é penhor da Aliança/ e o fim do 

cativeiro! 

2.Exaltado no calvário,/ o Senhor abriu caminho,/ elegendo a santuário/ o humano 

peregrino!/ O seu Reino é contrário/ a quem nega o pequenino! 

3.O Senhor a cada dia/ vem abrir-nos os ouvidos/ com a palavra que nos guia/ e dá força 

ao abatido:/ é convite de ousadia/ frente à morte e ao perigo. 

4.O Senhor é a nossa estrada,/ salvação ao mundo inteiro,/ comunhão que nos abraça, 

nosso fim e paradeiro!/ É o amor que nunca passa,/ luz que brilha ao caminheiro! 

5.Do Deus vivo e verdadeiro/ recebemos plena vida/ pra vivermos, pioneiros,/ liberdade, a 

mais querida:/ eis o sonho que é primeiro/ desde a história mais antiga. 

6.Do triunfo sobre a morte/ nós fazemos a memória:/ mais que a cruz, o Cristo é fonte/ e 

conquista a vitória!/ Do seu povo é o norte,/ o Senhor de toda a história! 

 

 

CELEBRAÇÃO DA MISERICÓRDIA DE DEUS 

01.Abertura: (H. L. CNBB 2º Fasc., p.190) 

Senhor, eis aqui o teu povo,/ que vem implorar teu perdão;/ é grande o nosso pecado,/ 

porém, é maior o teu coração. 

1.Sabendo que acolheste Zaqueu, o cobrador,/ e assim lhe devolveste tua paz e teu amor,/ 

também, nos colocamos ao lado dos que vão/ buscar no teu Altar a graça do perdão. 

2.Revendo em Madalena a nossa própria fé,/ chorando nossas penas diante dos teus pés,/ 

também, nós desejamos o nosso amor te dar,/ porque só muito amor nos pode libertar. 



3.Motivos temos nós de sempre confiar,/ de erguer a nossa voz, de não desesperar,/ 

olhando aquele gesto que o Bom Ladrão salvou,/ não foi, também por nós, teu sangue que 

jorrou? 

 

02.Ato Penitencial:   (CD Quaresma e  CF’13) 
1.Senhor,/ que fazeis passar da morte para a vida/ quem ouve a vossa palavra,/ tende 

piedade de nós!   Senhor, tende piedade de nós! (2x) 

2.Ó Cristo/ que quisestes ser levantado da terra/ para atrair-nos a vós,/ tende piedade de 

nós!    Ó Cristo, tende piedade de nós! (2x) 

3.Senhor,/ que nos submetestes ao julgamento/ da vossa cruz,/ tende piedade de nós! 

Senhor, tende piedade de nós! (2x) 

 

03.Pedido de Perdão Sl.  51(50):    (HL da CNBB 2º Fasc.  p.33) 

Senhor Deus, misericórdia! (bis) 
1.Misericórdia de mim, Deus de bondade,/ misericórdia por tua compaixão!/ Vem me 

lavar das sujeiras do pecado,/ vem me livrar de tamanha perdição! 

Reconheço toda a minha maldade,/ diante de mim a vastidão de minha ofensa.../ Foi contra 

ti, meu Senhor, o meu pecado,/ e pratiquei o que é mau em tua presença! 

2.Bem sei da retidão dos teus mandados,/ e da verdade que teu falar impõe,/ mas te 

lembras: eu nasci já na maldade,/ e no pecado concebeu-me minha mãe! 

Que tu amas a verdade sei e sinto,/ e me ensinas o saber do coração;/ vem me banhar com 

tua graça e serei limpo,/ mais branco que o capucho de algodão! 

3.Dá-me um jeito de voltar a ser contente,/ para que dancem de alegria os meus ossos;/ 

meu pedido de perdão, Senhor, atende,/ e  minha culpa desvia dos teus olhos! 

Cria em mim um coração imaculado,/ não desprezes a poeira que criaste,/ não me botes 

pra fora do teu lado./ E teu Espírito não se afaste deste traste! 

4.Que teu perdão me inunde de alegria,/ E um espírito generoso me sustente;/ ensinarei aos 

maus as tuas vias,/ será imensa a procissão dos penitentes! 

Vem me livrar da eterna morte com pena,/ e tua justiça, ó meu Senhor, irei cantando;/ 

Abre meus lábios nesta humilde cantilena,/ que do fundo da garganta vai brotando! 

5.Não adianta muita reza sem mudança,/ e oração sem conversão, te desagrada;/ Estou 

disposto a deixar minhas andanças,/ e tua Lei vou acatar na caminhada! 

Derrama, enfim, tuas graças em Sião,/ vem, reconstrói as ruínas do teu povo;/ Voltem os 

cantos, oferendas e oblações,/ no repartir do pão do mundo novo! 

6.Demos glória a Deus Pai onipotente,/ e ao seu Filho, Jesus, o Redentor;/ E ao Espírito 

que vive eternamente,/ na Unidade dos Três, único amor! 

 

04.Certeza do  Perdão (Sl. 26):     (Ofício Divino das Comunidades – p.48)  

O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação!/ Que poderei temer? Que poderei 

temer? 

1.O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação./ O que é que eu vou temer? Deus é minha 

proteção.// Ele guarda minha vida: eu não vou ter medo não! (bis) 

2.A Deus peço uma só coisa, sei que ele vai me dar:/ Habitar em sua casa todo tempo que 

eu durar,// para provar sua doçura e no templo contemplar! (bis) 



3.Ó Senhor, ouve meu grito e de mim tem compaixão./ Eu te falo confiante, firme está 

meu coração.// Eu procuro é tua face, não me tires tua visão! (bis)  

4.Sei que eu hei de ver um dia, a bondade do Senhor:/ Lá na terra dos viventes, viverei no 

seu amor.// Espera em Deus, cria coragem! Espera em Deus que é teu Senhor! (bis) 

 

05.Ação de Graças pelo Perdão:    (HL da CNBB 2º Fasc.  p.29) 

1.Feliz aquele a quem Deus perdoa,/ quem de suas culpas recebeu perdão,// feliz aquele a 

quem Deus não condena,/ porque é sincero no seu coração. (bis) 

2.Enquanto eu não confessei minhas culpas,/ o dia inteiro fiquei a chorar;// me castigavas, 

Deus, e minhas forças,/ eram sereno, no sol a secar.  (bis) 

3.Os meus pecados, então confessei,/ minha maldade não te escondi;// tu perdoaste todas 

minhas faltas,/ pois confessar-te tudo resolvi. (bis) 

4.Os que te amam, quando angustiados,/ devem assim fazer sua oração...// e podem vir as 

ondas mais pesadas,/ grandes tormentos não os ferirão.  (bis) 

5.Tu és, ó Deus, o meu esconderijo,/ tu quem me livras de toda aflição;// porque, ó Deus, 

Tu me tens protegido,/ bem alto eu canto a tua salvação! (bis) 

6.Deus disse: "Eu vou te mostrar o caminho,/ por onde andares, vou te ensinar...// Não 

sejas feito um burro, sem juízo,/ e de cabresto e rédea a precisar!    (bis) 

7.Sofrem os maus, mas quem confia em Deus,/ de seu Amor recebe a proteção;//  Vós, que 

andais pelo caminho certo,/    ficai contentes,     fazei louvação!   (bis)  

8.Pelo que Deus tem feito, alegrai-vos,/ vós, que honestos sois de coração!// Ao Pai, ao 

Filho e ao Santificador,/ dos perdoados sempre a louvação!  (bis) 

 

TRÍDUO PASCAL 
 

QUINTA-FEIRA DA CEIA DO SENHOR . 

“Cristo Sacerdote institui o Sacramento do Amor.” 

 

01.Intróito:    (CD Tríduo Pascal I, 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! 

Solo 1.Esta é a noite da Ceia Pascal,/ a Ceia em que o nosso Cordeiro se imolou. 

Solo 2.Esta é a noite da Ceia do Amor,/ a Ceia em que Jesus por nós se entregou. 

Solo 3.Esta é a Ceia da Nova Aliança,/ Aliança confirmada no sangue do Senhor. 

 

02.Abertura: (CD Luz da Luz) 

Alegrai-vos, povos todos,/ eis a Páscoa do Senhor!/ Celebremos quem da morte/ é o 

supremo Vencedor!/ Sua Cruz é a nossa Glória,/ o sinal do seu Amor! 

1. Recordamos o Egito,/ do penar à liberdade,/ culminando na Aliança:/ de Jesus a 

novidade. 

2. Adornados para a festa/ do Amor, seu mandamento,/ caminhamos para a terra/ da 

fartura e do sustento. 



3. O Cordeiro, nossa Páscoa,/ nos reúne como Igreja!/ Em seu nome entoamos:/ o Senhor 

bendito seja! 

 

03.Ato Penitencial:   (CD Quaresma e  CF’13) 
1.Senhor,/ que fazeis passar da morte para a vida/ quem ouve a vossa palavra,/ tende 

piedade de nós!   Senhor, tende piedade de nós! (2x) 

2.Ó Cristo/ que quisestes ser levantado da terra/ para atrair-nos a vós,/ tende piedade de 

nós!    Ó Cristo, tende piedade de nós! (2x) 

3.Senhor,/ que nos submetestes ao julgamento/ da vossa cruz,/ tende piedade de nós! 

Senhor, tende piedade de nós! (2x) 

 

04.Hino do “Glória”:  (Canto Pastoral’ 2010, Ir. Custódia) 

1.-Glória a Deus nos altos céus!/ Paz na terra aos seus amados!/ A vós louvam, Rei 

celeste,/ Os que foram libertados./ -Deus e Pai, nós vos louvamos/ Adoramos, 

bendizemos;/ Damos glória ao vosso nome,/ Vossos dons agradecemos.  

Glória a Deus!/ Glória a Deus!/ Glória a Deus!/ Glória a Deus! 

2.-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!  

Glória a Deus!/ Glória a Deus!/ Glória a Deus!/ Glória a Deus! 

3. Vós somente sois o Santo,/ O Altíssimo, o Senhor,/ Com o Espírito Divino,/ De Deus 

Pai no esplendor!  

Amém!/ Amém!/ Amém!/ Amém! 

 

05.Salmo Responsorial  Sl 116 (115): (CD Tríduo Pascal I) 

O Cálice por nós abençoado,/ é a nossa comunhão com o Sangue do Senhor! 

 

06.Aclamação ao Evangelho  Jo 13,24:  (CD Tríduo Pascal I) 

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. 

 

07.Lava-pés:  (Cantai ao Senhor – 931 e CD Liturgia III) 

O Senhor me chamou,/ e me ungiu, me enviou:/ Levarás a Boa Nova!/ Vossos pés vou 

lavar,/ vou ser Pão e deixar-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 a gente oprimida. 

2.Dentre vós que não haja senhores:/ que o maior lave os pés dos irmãos,/ que o mais 

sábio se instrua com os simples./ E que todos se deem sempre as mãos. 

3.Não vos chamo de servos, amigos:/ confiei-vos o Amor de meu Pai!/ Cultivai a semente, 

dai frutos,/ 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! 



6.Não temais trono algum deste mundo,/ na verdade vivei sem cessar:/ Sede assim 

testemunhas do Reino,/ que meu Pai quis na terra plantar. 

7.Crede em mim, pois assim vivereis!/ Meu Espírito vos nutrirá!/ Nem a morte havereis de 

temer!/ Sede firmes, que a paz nascerá! 

8.Volto ao Pai, preparar-vos a mesa,/ que Ele quer todos juntos de si./ Cativai toda a gente 

em meu nome,/ Anunciai: todo mal eu venci! 

 

08. Apresentação dos Dons e Partilha:    (8-CD Tríduo Pascal I) 

Onde o amor e a caridade/ Deus aí está! (bis) 

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. Juntos 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. 

 

09.Comunhão:   (CD Tríduo Pascal I, 1) 

1. Eu quis comer esta ceia agora/ pois vou morrer já chegou minha hora. 

Tomai, comei,/ 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. 
 

10.Transladação do Santíssimo Sacramento:  (Cantai ao Senhor – 969) 

1.Canta, Igreja, o Rei do Mundo,/ que se esconde sob os véus./ Canta o sangue tão 

fecundo,/ derramado pelo seus,/ e o mistério tão profundo,/ de uma virgem, Mãe de Deus. 

2.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. 

3.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. 

4.Cristo, o Verbo onipotente,/ deu-nos nova refeição:/ faz-se carne realmente,/ o que deixa 

de ser pão./ Eis que o sangue ardente,/ vence a fé, gosto e visão. 

5.Tão sublime Sacramento adoremos neste altar,/ pois o Antigo Testamento,/ deu ao Novo 

seu lugar.Venha a Fé por suplemento,/ os sentidos completar. 

6.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.  

 

11.Adoração ao Santíssimo Sacramento:    (Cantai ao Senhor – 973) 



1.Deus de amor, nós te adoramos neste Sacramento. / Corpo e Sangue que fizeste nosso 

alimento. / És o Deus escondido, vivo e vencedor, / a teus pés depositamos todo nosso 

amor. 

2.Meus pecados redimiste sobre tua Cruz, / Com teu Corpo e com teu Sangue, ó Senhor 

Jesus! / Sobre nossos altares, vítima sem par, / teu divino sacrifício queres renovar. 

3.No Calvário se escondia tua divindade, / Mas aqui também se esconde tua humanidade. / 

Creio em ambas e peço como o bom ladrão, / no teu Reino, eternamente, tua salvação. 

4.Creio em ti ressuscitado, mais que São Tomé, / mas aumenta em minha alma o poder da 

fé. / Guarda a minha esperança, cresce o meu amor, / creio em ti ressuscitado, meu Deus e 

Senhor! 

5. Ó Jesus que, nesta vida, pela fé eu vejo, / realiza, eu te suplico, este meu desejo: / Ver-

te, enfim, face a face, meu divino amigo, / lá, no céu, eternamente ser feliz contigo. 

 
 

SEXTA-FEIRA DA PAIXÃO DO SENHOR  

“Tudo está consumado” 

01.Salmo Responsorial  Sl. 31 (30):    (Cantando os Salmos, ano C) 

Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. 

 

02.Aclamação ao Evangelho: (H.L. CNBB, 2º Fasc. p. 189) 

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 e obedeceu o bom Jesus,/ humilhou-se e 

obedeceu, sereno e forte,/ humilhou-se e obedeceu até a cruz. 

2.Por isso o Pai do céu o exaltou,/ exaltou-o e lhe deu um grande nome,/ exaltou-o e lhe 

deu poder e glória,/ diante dele céus e terra se ajoelhem! 

 

03. Adoração da Cruz: (Cantai ao Senhor, 910) 

1.Bendita e louvada seja no céu a Divina Luz,// e nós, também, cá na terra, louvemos à 

Santa Cruz. (bis) 

2.Os céus cantam a vitória de Nosso Senhor Jesus;// cantemos nós, igualmente, louvores à 

Santa Cruz. (bis) 

3.Sustenta gloriosamente nos braços ao bom Jesus;// sinal de esperança e vida, o lenho da 

Santa Cruz. (bis) 

4.Humildes e confiantes levemos a nossa cruz;// seguindo o sublime exemplo de Nosso 

Senhor Jesus. (bis) 

5.Cordeiro imaculado, por todos morreu Jesus;// pagando as nossas culpas, é Rei pela sua 

Cruz. (bis) 

6.É arme em qualquer perigo, é raio de eterna luz;// bandeira vitoriosa, o santo sinal da 

Cruz. (bis) 

7.Ao povo, aqui reunido, dai graça, perdão e luz;// salvai-nos, ó Deus clemente, em nome 

da Santa Cruz. (bis) 

 

04.Adoração da Cruz: (CD Liturgia III) 

1.Que foi, povo meu, que te fiz?/ Jamais te deixei sem defesa./ Fui Eu que te fiz infeliz?/ 



Te esqueces da minha presteza? 

Deus Santo, Deus forte, Deus imortal,/ olhai deste povo a fraqueza, piedade, livrai-

nos do mal! 

2.Te lembras do Egito, que dor?/ E Eu te tirei com mão firme./ E agora me vens com 

furor?/ E queres com a lança ferir-me? 

3.Do Nilo mudei água em sangue,/ rasguei o mar Vermelho e passaste/ E, quando eu bem 

mais do que exangue,/ meu lado de um golpe rasgaste. 

4.Fartei com maná teu deserto,/ da pedra te dei água pura./ E agora me zombas de perto,/ 

na sede me dás amargura! 

5.Só tive palavras de alento,/ e quis boa terra te dar./ Não pude te ver ao relento,/ e insultos 

gritaste sem par? 

6.Fui simples, sereno semblante,/ e a vida te dei, dom supremo:/ de ti me ocupei 

incessante./ E tu me acusaste blasfemo? 

7.Falei pelos fracos sem medo,/ curei, perdoei, fui tua luz./ E tu, com teu torpe segredo,/ a 

mim reservaste uma cruz! 

 

05.Comunhão: (CD Liturgia XIII) 

Pai,/ se este cálice não pode passar, sem que o beba,/ seja feita a tua vontade! 

1.Das profundezas eu clamo a vós, Senhor;/ Escutai a minha voz!/ Vossos ouvidos estejam 

bem atentos/ ao clamor da minha prece! 

2.Se levardes em conta nossas faltas,/ quem haverá de subsistir?/ Mas em vós se encontra 

o perdão,/ eu vos temo e em vós espero. 

3.No Senhor povo a minha esperança,/ espero em sua palavra./ A minh’alma espera no 

Senhor/ mais que o vigia pela aurora. 

4.Espere Israel pelo Senhor/ mais que o vigia pela aurora!/ Pois no Senhor se encontra 

toda graça/ e copiosa redenção. 

 
 

VIGÍLIA PASCAL 

“Ele ressuscitou! Não está mais aqui!” 

 

CELEBRAÇÃO DA LUZ 

01.Bênção do Fogo:   (Ofício Divino das Comunidades p.335) 

Salve, luz eterna, és tu, Jesus!/ Teu clarão é a fé que nos conduz! (bis) 

1.Noite toda santa, noite feita luz!// Céu e terra uniste nos braços de uma cruz! (bis) 

2.Vejo tinto ao longe, raio que reluz,// luz em cor de sangue, sangue de Jesus. (bis) 

3.Peço tua bênção, jorra tua luz,// sobre o teu povo, povo de Jesus. (bis) 

4.Luz que espanta as trevas, trevas do coração,// raio de esperança tens na tua mão. (bis) 

5.Dá aos que governam, paz, justiça, amor,// luz da inteligência, luz do Criador. (bis) 

 

02.Procissão do Círio Pascal: (CD Tríduo Pascal H.L. CNBB) 

A Luz de Cristo! (3x)  

R.:Demos graças a Deus!   (3x) 

  

03.Proclamação da Páscoa:   (CD Tríduo Pascal II, 2) 



1. Exulte de alegria/ dos anjos a multidão,/ Exultemos, também nós,/ Por tão grande 

salvação! 

2. Do grande Rei a vitória/ Cantemos o resplendor:/ Das trevas surgiu a glória,/ Da morte o 

Libertador. 

Solo: O Senhor esteja convosco!  

Todos: ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS.  

Solo: Os corações para o alto!  

Todos: A DEUS RESSOE NOSSA VOZ. 

3. No esplendor desta noite,/ Que viu os hebreus libertos,/ Nós, os cristãos, bem 

despertos,/ Brademos: morreu a morte! 

Bendito seja Cristo Senhor/ que é do Pai imortal esplendor! 

4. No esplendor desta noite,/ Que viu vencer o Cordeiro,/ Por Cristo salvos, cantemos:/ A 

seu Sangue justiceiro! 

5. No esplendor desta noite,/ Que viu ressurgir Jesus/ Do sepulcro, exultemos:/ Pela vitória 

da Cruz! 

6. Noite mil vezes feliz,/ Deus por nós seu Filho deu,/ O Filho salva os escravos,/ Quem 

tanto amor mereceu? 

7. Noite mil vezes feliz,/ Ó feliz culpa de Adão,/ Que mereceu tanto amor,/ Que recebeu o 

perdão! 

8. Noite mil vezes feliz,/ Aniquilou-se a maldade,/ As algemas se quebraram,/ Despontou 

a liberdade! 

9. Noite mil vezes feliz,/ O opressor foi despojado,/ Os pobres enriquecidos,/ O céu à terra 

irmanado! 

10. Noite mil vezes feliz,/ Em círio de virgem cera,/ Nova esperança se acende/ No seio da 

tua Igreja! 

11. Noite mil vezes feliz,/ Noite clara como o dia,/ Na luz de Cristo glorioso/ Exultemos 

de alegria. 

 

LITURGIA DA PALAVRA:     (Cantando os Salmos, ano C) 

04.Salmo Responsorial Sl. 104(103) (1ª leitura): 

Enviai o vosso Espírito Senhor!/ E da terra toda a face renovai! 

 

05.Salmo Responsorial Sl. 16 (15) (2ª leitura): 

Guardar-me, ó Deus, porque em vós me refugio! 

 

06.Salmo Responsorial Ex. 15 (3ª leitura): 

Cantemos ao Senhor,/ que fez brilhar a sua glória! 

 

07.Salmo Responsorial Sl 30(29) (4ª leitura): 

Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes! 

 

08.Salmo Responsorial Is 12 (5ª leitura): 

Com alegria bebereis do manancial da salvação. 

 

09.Salmo Responsorial Sl 19(18) (6ª leitura): 



Senhor tens palavras de vida eterna. 

 

10.Salmo Responsorial Sl 42(41) (7ª leitura): 

A minha alma tem sede de Deus. 

 

11.Hino do “Glória”: (Canto Pastoral’06, Ir. Custódia) 

-Gloria a Deus nas alturas,/ e Paz na terra/ aos homens por Ele amados,/ 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 

gloria! 
-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,/ tende piedade de nós,/ tende 

piedade de nós! 

-Só vós sois o Santo,/ só vós, o Senhor,/ só vós o Altíssimo/  Jesus Cristo! 

-Com o Espírito Santo,/ na gloria de Deus Pai,/ na gloria de Deus Pai./ Amém! 
 

12.Salmo Responsorial Sl. 118 (117) (leituras do Novo testamento): 

Aleluia, Aleluia, Aleluias ao Senhor!/ Aleluia, Aleluia, Aleluia ao Salvador! 

 

LITURGIA BATISMAL 

13.Ladainha de todos os Santos: (CD Tríduo Pascal II,9) 

Senhor, tende piedade de nós! (bis) 

Jesus Cristo, tende piedade de nós! (bis) 

Senhor, tende piedade de nós! (bis) 

1. Maria, Mãe de Deus, 

Ó Virgem Imaculada,   Rogai a Deus por nós! 

Senhora Aparecida,  

Das dores, Mãe amada, 

Rogai por nós! Rogai por nós! (bis) 

2. Ó Anjos do Senhor,  

Miguel e Rafael,    Rogai a Deus por nós! 

De Deus os mensageiros,  

Arcanjo Gabriel, 

Rogai por nós! Rogai por nós! (bis) 

3. Sant'Ana e São Joaquim,  

Isabel e Zacarias,    Rogai a Deus por nós! 

João, o precursor,  

Esposo de Maria, 

Rogai por nós! Rogai por nós! (bis) 

4. São Pedro e São Paulo, 



São João e São Mateus,    Rogai a Deus por nós! 

São Marcos e São Lucas,  

São Judas Tadeu, 

Rogai por nós! Rogai por nós! (bis) 

5. Estevão e Lourenço,  

São Cosme e Damião,    Rogai a Deus por nós! 

Inácio de Antioquia,  

Mártir Sebastião, 

Rogai por nós! Rogai por nós! (bis) 

6. Maria Madalena,  

Inês e Luzia,     Rogai a Deus por nós! 

Santa Felicidade,  

Perpétua e Cecília, 

Rogai por nós! Rogai por nós! (bis) 

7. Gregório e Atanásio,  

Basílio e Agostinho,    Rogai a Deus por nós! 

São Bento e Santo Amara,  

Ambrósio e São Martinho, 

Rogai por nós! Rogai por nós! (bis) 

8. Francisco e Domingos,  

Antônio e Gonçalo,    Rogai a Deus por nós! 

Vianney e Benedito,  

São Raimundo Nonato, 

Rogai por nós! Rogai por nós! (bis) 

9. Teresa e Teresinha,  

Santa Rosa de Lima,    Rogai a Deus por nós! 

Margarida Maria,  

de Sena Catarina, 

Rogai por nós! Rogai por nós! (bis) 

10. Santa Paulina,  

Santo Antônio Galvão,    Rogai a Deus por nós! 

São João Paulo II,  

Beato Anchieta, 

Rogai por nós! Rogai por nós! (bis) 

 

Ó Senhor, sede nossa proteção,  Ouvi-nos Senhor! 

Para que nos livreis de todo mal,  

Para que nos livreis da morte eterna,  

Vos pedimos, por vossa encarnação,  

Pela vossa paixão e ascensão,  

Pelo envio do Espírito de amor,  Ouvi-nos Senhor! 

Apesar de nós sermos pecadores,  
(Se houver batismo)  

Vida nova dai a estes batismandos,  
(Se não houver batismo)  



Tornai santa esta água batismal, 

 

Jesus Cristo, ouvi-nos! (bis) 

Jesus Cristo, atendei-nos! (bis) 

 

14. Entrada da Água:  (CD Tríduo Pascal II) 

1.-No princípio, Teu Espírito sobre as águas a pairar,// o chão seco, eis a terra, águas 

juntas, eis o mar! (bis) 

-Pelas águas do dilúvio vem a nova criação,// se levanta um arco-íris no esplendor da 

imensidão. (bis) 

Bendito, bendito, bendito seja, Senhor!/ Bendito, bendito, pela água e pelo amor! 

2.-E do Mar Vermelho as águas o Senhor as dividiu;// o meu povo do Egito com sua mão 

Deus conduziu. (bis) 

-E Moisés, tocando a rocha, faz da rocha água brotar,// Israel matando a sede, ao Senhor 

põe-se a louvar. (bis) 

3.-Sai do Templo um rio d’água, vai correndo pro Oriente.// Toda a vida se renova, onde 

alaga a torrente. (bis) 

-Jesus Cristo batizado com as águas do Jordão:// “Eis meu Filho muito amado, dele vem a 

Redenção”! (bis) 

4.-Do seu peito transpassado, uma fonte a jorrar.// Vem, Senhor, com esta água nossas 

culpas apagar! (bis) 

-Vinde, ó fonte de água viva, a esta fonte bendizer.// Quando a chuva molha a terra, o chão 

há de florescer. (bis) 

(mergulhando o círio pascal) 

5.-Sobre a água do batismo, te pedimos sem cessar.// Vem a força do Espírito esta água 

fecundar! (bis) 

-E quem nela batizado sepultado com Jesus.// Vem com Ele para a vida, ressuscite para a 

Luz! (bis) 

 

15.Aspersão:     (CD Tríduo Pascal II) 

1.Eu vi, eu vi, foi água a manar,/ do lado direito do templo a jorrar: 

Amém, amém, amém, aleluia!/ Amém, amém, amém, aleluia! 

2.E quantos foram por ele banhados/ cantaram o canto dos que foram salvos: 

3.Louvai, louvai e cantai ao Senhor,/ porque Ele é bom e sem fim, seu amor: 

4.Ao Pai a glória e ao ressuscitado/ e seja o Divino pra sempre louvado! 

5.Quão grande, ó Senhor, é a vossa bondade,/ Senhor, eu vos peço, ouvi-me, escutai-me! 

 

16.Aspersão:     (Cantai , 1282 e C. Pastoral’00, Ir. Miria) 

Banhados em Cristo, somos uma nova criatura./ As coisas antigas já se passaram, somos 

nascidos de novo./ Aleluia, Aleluia, Aleluia!/ Aleluia, Aleluia, Aleluia! 

 

LITURGIA EUCARÍSTICA 

17.Apresentação dos Dons e Partilha:    (Canto Pastoral’99, Ir. Miria) 

As nossas ofertas de vinho e de pão,/ celebram a glória da Ressurreição./ A glória da 

Ressurreição! 



1.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. 

2.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. 

3.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. 

 

18.Comunhão:     (Canto Pastoral’99, Ir. Miria) 

O Senhor preparou um banquete./ Ó famintos de amor, acorrei.// O Cordeiro já foi 

imolado./ Vinde todos, tomai e comei!  (bis) 

1.Já foi preparada a festa do Rei./ A mesa está posta./ Ó vinde, comei!/ O novo Cordeiro já 

foi imolado./ Seu corpo, pão vivo, a todos foi dado! 

2.A fonte da vida brotou do seu lado,/ seu povo escolhido foi nela banhado./ Se alguém 

tiver sede, que venha beber,/ verá a alegria de novo nascer! 

3.Senhor, vosso povo, por Cristo Jesus,/ passou, no Batismo, das trevas à luz./ E senta-se à 

mesa do Reino dos céus,/ comendo o Pão vivo, o Corpo de Deus! 

4.Conosco convivem as forças do mal:/ orgulho, injustiça e ódio mortal./ Mas cremos na 

vida que brota da morte./ Convosco aprendemos: o Amor é mais forte! 

5.Jesus, nossa Páscoa, por nós se entregou./ Por Ele remidos, nós cremos no amor./ Nós 

cremos na força do grão que morreu;/ porém, ressurgindo, seus frutos nos deu! 

6.Sentados à mesa da Ressurreição, Senhor, recebemos o vinho e o pão./ Iremos agora, 

unidas as mãos,/ plantar alegria, viver como irmãos! 

7.Queremos, convosco, Senhor proclamar,/ que o grande segredo consiste em amar,/ e ser 

testemunhas da glória imortal,/ do Cristo imolado, Cordeiro Pascal! 

 

19. Canto Final: (Canto Pastoral’03, Ir. Miria)  

Feliz, feliz Páscoa! (bis) Feliz, feliz Páscoa!/ O Senhor ressuscitou! (bis) 

Feliz, feliz Páscoa! (bis) Feliz, feliz Páscoa!/ O Senhor ressuscitou! (bis) 

 

20.Canto Final - para todo Tempo Pascal:  (Canto Pastoral’00, Ir. Miria) 

1.O Cristo está vivo! Aleluia!/ Ele está entre nós! Aleluia!  

Bendito seu nome na terra e no céu!/ Aleluia! Aleluia! 

2.É nossa alegria! Aleluia!/ É nossa esperança! Aleluia! 

 É nosso caminho e também nosso pão!/ Aleluia! Aleluia! 

3.Na fé, na alegria! Aleluia!/ Louvor ao Senhor! Aleluia! 

Jesus nos amou, Jesus nos salvou!/ Aleluia! Aleluia! 

4. O Cristo está vivo! Aleluia!/ Vamos, sim, proclamar! Aleluia! 

A Boa Notícia a toda nação!/ Aleluia! Aleluia! 

 

TEMPO PASCAL 
 

“1º e 2º DOMINGOS DA PÁSCOA”  

“Este é o dia que o Senhor fez para nós!” 

 



01.Acendimento e Incensação do Círio: (Canto Pastoral 2012, Ir. Miria Kolling) 

-O Sol do amanhecer/ veio nos visitar./ Cristo é nossa Luz! Cristo é nossa Luz!/  

-Em meio a escuridão,/ radiante surge a Luz./ Cristo, clarão do Pai!/ Cristo, clarão do Pai! 
 

02.Abertura: (H. L. CNBB 2º Fasc. e CD Liturgia X) 

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! 

1.O Cristo, Senhor ressuscitou,/ a nossa esperança realizou;/ vencida a morte para sempre,/ 

triunfa a vida eternamente! 

2.O Cristo remiu a seus irmãos,/ ao Pai os conduziu por sua mão;/ no Espirito Santo unida 

esteja,/ a família de Deus, que é a Igreja! 

3.O Cristo, nossa Páscoa, se imolou,/ seu sangue da morte nos livrou;/ incólumes o mar 

atravessamos,/ e à Terra prometida caminhamos! 

 

03.Ato Penitencial: (Letra: Missal Romano M.: Ir. Miria Kolling) 

1.Senhor,/ que sois o eterno sacerdote/ da nova aliança,/ tende piedade de nós. 

Senhor, tende piedade de nós. 
2.Cristo,/ que nos edificais como pedras vivas/ no templo santo de Deus,/ tende piedade de 

nós. 

Cristo, tende piedade de nós. 

3.Senhor,/ que nos tornais concidadãos dos santos/ no reino dos céus,/ tende piedade de 

nós. 

Senhor, tende piedade de nós. 

 

04.Hino do “Glória”: (Canto Pastoral’06, Ir. Custódia) 

-Gloria a Deus nas alturas,/ e Paz na terra/ aos homens por Ele amados,/ 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 

gloria! 
-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,/ tende piedade de nós,/ tende 

piedade de nós! 

-Só vós sois o Santo,/ só vós, o Senhor,/ só vós o Altíssimo/  Jesus Cristo! 

-Com o Espírito Santo,/ na gloria de Deus Pai,/ na gloria de Deus Pai./ Amém! 

 

05.Salmo Responsorial Sl. 117 (118) (1º Dom.) 21/04:  (Cantando os Salmos, ano C) 

Este é o dia que o Senhor fez para nós:/ alegremo-nos e nele exultemos! 

 

06.Salmo Responsorial Sl. 117 (118) (2º Dom.) 28/04:  (Cantando os Salmos, ano C) 

Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom;/ eterna é a sua misericórdia! 



 

07.Sequência (1º Dom.): (H. L. CNBB 2º Fasc. P.123 e CD Liturgia X) 

1.Cantai cristãos, afinal: "Salve ó vítima pascal."/ Cordeiro inocente, o Cristo, abriu-nos 

do Pai o aprisco. 

2.Por toda ovelha imolado, do mundo lava o pecado./ Duelam forte e mais forte: É a vida 

que vence a morte. 

3.O Rei da vida, cativo, foi morto mais reina vivo!/ Responde, pois, ó Maria: No caminho 

o que havia? 

4."Vi Cristo ressuscitado, o túmulo abandonado,/ os anjos da cor do sol, dobrando no chão 

o lençol. 

5.O Cristo que leva aos céus, caminha à frente dos seus!"/ Ressuscitou, de verdade! Ó 

Cristo Rei, piedade! 

 

08.Aclamação ao Evangelho: (CD Liturgia X)  

Aleluia, Aleluia!/ Aleluia, Aleluia!/ Aleluia!/ Aleluia, Aleluia, Aleluia! 

1º Dom.:O Nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, já foi imolado;/ celebremos, assim, esta 

festa, na sinceridade e verdade! 

2º Dom.: “Acreditaste, Tomé, porque me viste./ Felizes os que creram sem ter visto!” 

 

09.Apresentação dos Dons: (L. e M.: Lucas Alves, Entre Folhas, MG - MOBOM)  

1. Junto do pão e do vinho,/ oferto, Senhor, com amor/ a vida de comunidade,/ tudo o que 

tenho e sou.  

Oferecemos, Senhor,/ com amor e gratidão,/ os dons aqui, nós trazemos,/ é Páscoa, é 

libertação. (bis) 

2. Não tenho ouro nem prata,/ mas o que tenho te dou,/ oferto aqueles que sofrem,/ o pão 

que na mesa faltou. 

 

10.Partilha: (CD Celebrando o Dia do Senhor 1)  

1. Ó Senhor, o povo eleito/ reconhece os teus sinais:/Ao redor do altar de Cristo,/ vem 

nutrir seus ideais! 

A ti, ó Deus,/ louvor por todo o sempre!/ A ti, ó Deus,/ louvor por todo o sempre! 

2. Bendizemos o teu nome/ pela vida neste chão,/ construindo mundo novo em sinal de 

salvação! 

3. Aliança renovamos/ em memória de Jesus;/ neste dia revivemos/ o vencer da sua luz! 

4. A seara deste mundo/ é o lugar da profusão;/ Teu amor se manifesta:/ eis a nossa 

eleição! 

 

11.Louvação (Sl 98): (Ofício Divino das Comunidades) 

Cantemos com alegria ao Senhor pela salvação que nos deu em Jesus Cristo e por sua 

justiça vitoriosa. 

1.Entoai ao Senhor novo canto/ pois prodígios, foi ele quem fez./ Sua mão e o seu santo 

braço/ salvação nos trouxeram de vez. 

Então, os povos viram/ o Deus que nos salvou./ Por isso, ó terra inteira,/ cantai louvor 

a Deus. 



2.Salvação o Senhor manifesta,/ sua justiça às nações demonstrou./ Recordando sua 

fidelidade,/ pelo povo do seu grande amor. 

3.Celebrai ao Senhor com tambores,/ com violões e pandeiros cantai,/ com atabaques, 

cornetas e flautas,/ ao Senhor, Deus e Rei aclamai! 

4.Batam palmas o mar e os peixes,/ todo mundo e o que ele contém;/ Que os rios alegres 

aclamem,/ e as montanhas bendigam também. 

5.Ante a face de Deus alegrai-vos,/ ele vem para nos governar,/ guiará com justiça os 

povos,/ as nações no direito e na paz. 

6.Glória a Deus do universo presente,/ no louvor das três raças também,/ e que desça a paz 

sobre a terra,/ desde agora e pra sempre. Amém. 

 

12.Comunhão(1º Dom. Matutino e 2º Dom.): (CD Liturgia XVI, 8) 

Ressuscitei, Senhor./ Contigo estou, Senhor./ Teu grande amor, Senhor,/ de mim se 

recordou./ Tua mão se levantou,/ me libertou! 

1.Meu coração penetras/ e lês meus pensamentos./ Se luto ou se descanso,/ tu vês meus 

movimentos./ De todas minhas palavras/ tu tens conhecimento. 

2.Quisesse eu me esconder/ do teu imenso olhar,/ subir até o céu,/ na terra me entranhar,/ 

atrás do horizonte,/ lá, iria te encontrar! 

3.Por trás e pela frente,/ teu ser me envolve e cerca./ O teu saber me encanta,/ me excede e 

me supera./ Tua mão me acompanha,/ me guia e me acoberta! 

4.Se a luz do sol se fosse,/ que escuridão seria!/ Se as trevas me envolvessem,/ o que 

adiantaria?/ Pra ti, senhor, a noite/ é clara como o dia! 

5.As fibras do meu corpo/ teceste e entrançaste,/ no seio de minha mãe/ bem cedo me 

formaste./ Melhor do que ninguém/ me conheceste e amaste! 

6.Teus planos insondáveis!/ Sem fim, tuas maravilhas!/ Contá-las eu quisera,/ mas quem o 

poderia?/ Como da praia a areia,/ só tu as saberias! 

7.Que os maus da terra sumam,/ pereçam os violentos,/ que tramam contra ti,/ com 

vergonhoso intento,/ abusam do teu nome/ para seus planos sangrentos. 

8.Mas vê meu coração/ e minha angústia, sente./ Olha, Senhor, meus passos,/ se vou 

erradamente,/ me bota no caminho/ da vida, para sempre! 

 

 

13.Comunhão(1º Dom. Vespertino): (CD Liturgia X) 

1.Andavam pensando, tão tristes,/ de Jerusalém a Emaús,/ os dois seguidores de Cristo,/ 

logo após o episódio da cruz./ Enquanto assim vão conversando,/ Jesus se achegou 

devagar:/ “De que vocês vão palestrando?”/ e ao Senhor não puderam enxergar. 

Fica conosco, Senhor,/ é tarde e a noite já vem!/ Fica conosco, Senhor,/ somos teus 

seguidores também! 

2.Não sabes então, forasteiro,/ aquilo que aconteceu?/ Foi preso Jesus Nazareno,/ Redentor 

que esperou Israel./ Os chefes a morte tramaram/ do santo profeta de Deus;/ o justo foi 

crucificado,/ a esperança do povo morreu. 

3.Três dias enfim se passaram,/ foi tudo uma doce ilusão;/ um susto as mulheres 

pregaram:/ não encontraram seu corpo mais, não./ Disseram que Ele está vivo,/ que disso 

souberam em visão./ Estava o sepulcro vazio,/ mas do Mestre ninguém sabe não. 



4.Jesus foi então relembrando: pro Cristo na glória entrar,/ profetas já tinham 

falado,/sofrimentos devia enfrentar./ E pelo caminho afora/ ardia-lhes o coração:/ falava-

lhes das escrituras,/ explicando a sua missão. 

5.Chegando, afinal, ao destino,/ Jesus fez que ia passar,/ mas eles demais insistiram:/ 

“Vem Senhor, vem conosco ficar!”/ Sentado com eles à mesa,/ deu graças e o pão 

repartiu;/ dos dois foi tão grande a surpresa:/ “Jesus Cristo, o Senhor ressurgiu!” 

 

 

 “3º e 4º DOMINGOS DA PÁSCOA” 

 

01.Acendimento e Incensação do Círio: (Canto Pastoral 2012, Ir. Miria Kolling) 

-O Sol do amanhecer/ veio nos visitar./ Cristo é nossa Luz! Cristo é nossa Luz!/  

-Em meio a escuridão,/ radiante surge a Luz./ Cristo, clarão do Pai!/ Cristo, clarão do Pai! 
 

02.Abertura: (H. L. CNBB 2º Fasc. e CD Liturgia X) 

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! 

1.O Cristo, Senhor ressuscitou,/ a nossa esperança realizou;/ vencida a morte para sempre,/ 

triunfa a vida eternamente! 

2.O Cristo remiu a seus irmãos,/ ao Pai os conduziu por sua mão;/ no Espirito Santo unida 

esteja,/ a família de Deus, que é a Igreja! 

3.O Cristo, nossa Páscoa, se imolou,/ seu sangue da morte nos livrou;/ incólumes o mar 

atravessamos,/ e à Terra prometida caminhamos! 

 

03.Ato Penitencial: (Letra: Missal Romando M.: Ir. Miria Kolling) 

1.Senhor,/ que sois o eterno sacerdote/ da nova aliança,/ tende piedade de nós. 

Senhor, tende piedade de nós. 
2.Cristo,/ que nos edificais como pedras vivas/ no templo santo de Deus,/ tende piedade de 

nós. 

Cristo, tende piedade de nós. 
3.Senhor,/ que nos tornais concidadãos dos santos/ no reino dos céus,/ tende piedade de 

nós. 

Senhor, tende piedade de nós. 

 

04.Hino do “Glória”: (Canto Pastoral’06, Ir. Custódia) 

-Gloria a Deus nas alturas,/ e Paz na terra/ aos homens por Ele amados,/ 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 

gloria! 
-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,/ tende piedade de nós,/ tende 

piedade de nós! 

-Só vós sois o Santo,/ só vós, o Senhor,/ só vós o Altíssimo/  Jesus Cristo! 

-Com o Espírito Santo,/ na gloria de Deus Pai,/ na gloria de Deus Pai./ Amém! 

 

05.Salmo Responsorial Sl. 30(29) (3º Dom.) 05/05   (Cantando os Salmos, ano C) 

Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livraste. 

 

06.Salmo Responsorial Sl 100(99) (4º Dom.) 12/05:    (Cantando os Salmos, ano C) 

Sabei que o Senhor, só Ele, é Deus, nós somos seu povo e seu rebanho! 

 

07.Aclamação ao Evangelho: (CD Liturgia X)  

Aleluia, Aleluia!/ Aleluia, Aleluia!/ Aleluia!/ Aleluia, Aleluia, Aleluia! 

3º Dom.: Jesus Cristo ressurgiu, por quem tudo foi criado;/ Ele teve compaixão do gênero 

humano. 

4º Dom.: Eu sou o bom pastor, diz o Senhor,/ eu conheço as minhas ovelhas e elas me 

conhecem. 

 

08.Apresentação dos Dons: (L. e M.: Lucas Alves, Entre Folhas, MG - MOBOM)  

1. Junto do pão e do vinho,/ oferto, Senhor, com amor/ a vida de comunidade,/ tudo o que 

tenho e sou.  

Oferecemos, Senhor,/ com amor e gratidão,/ os dons aqui, nós trazemos,/ é Páscoa, é 

libertação. (bis) 

2. Não tenho ouro nem prata,/ mas o que tenho te dou,/ oferto aqueles que sofrem,/ o pão 

que na mesa faltou. 

 

09.Partilha: (CD Celebrando o Dia do Senhor 1)  

1. Ó Senhor, o povo eleito/ reconhece os teus sinais:/Ao redor do altar de Cristo,/ vem 

nutrir seus ideais! 

A ti, ó Deus,/ louvor por todo o sempre!/ A ti, ó Deus,/ louvor por todo o sempre! 

2. Bendizemos o teu nome/ pela vida neste chão,/ construindo mundo novo em sinal de 

salvação! 

3. Aliança renovamos/ em memória de Jesus;/ neste dia revivemos/ o vencer da sua luz! 

4. A seara deste mundo/ é o lugar da profusão;/ Teu amor se manifesta:/ eis a nossa 

eleição! 

 

10.Louvação (Sl 98): (Ofício Divino das Comunidades) 

Cantemos com alegria ao Senhor pela salvação que nos deu em Jesus Cristo e por sua 

justiça vitoriosa. 

1.Entoai ao Senhor novo canto/ pois prodígios, foi ele quem fez./ Sua mão e o seu santo 

braço/ salvação nos trouxeram de vez. 

Então, os povos viram/ o Deus que nos salvou./ Por isso, ó terra inteira,/ cantai louvor 

a Deus. 

2.Salvação o Senhor manifesta,/ sua justiça às nações demonstrou./ Recordando sua 

fidelidade,/ pelo povo do seu grande amor. 



3.Celebrai ao Senhor com tambores,/ com violões e pandeiros cantai,/ com atabaques, 

cornetas e flautas,/ ao Senhor, Deus e Rei aclamai! 

4.Batam palmas o mar e os peixes,/ todo mundo e o que ele contém;/ Que os rios alegres 

aclamem,/ e as montanhas bendigam também. 

5.Ante a face de Deus alegrai-vos,/ ele vem para nos governar,/ guiará com justiça os 

povos,/ as nações no direito e na paz. 

6.Glória a Deus do universo presente,/ no louvor das três raças também,/ e que desça a paz 

sobre a terra,/ desde agora e pra sempre. Amém. 

 

11.Comunhão (3º Dom.): (CD Liturgia XVI, 8) 

Ressuscitei, Senhor./ Contigo estou, Senhor./ Teu grande amor, Senhor,/ de mim se 

recordou./ Tua mão se levantou,/ me libertou! 

1.Meu coração penetras/ e lês meus pensamentos./ Se luto ou se descanso,/ tu vês meus 

movimentos./ De todas minhas palavras/ tu tens conhecimento. 

2.Quisesse eu me esconder/ do teu imenso olhar,/ subir até o céu,/ na terra me entranhar,/ 

atrás do horizonte,/ lá, iria te encontrar! 

3.Por trás e pela frente,/ teu ser me envolve e cerca./ O teu saber me encanta,/ me excede e 

me supera./ Tua mão me acompanha,/ me guia e me acoberta! 

4.Se a luz do sol se fosse,/ que escuridão seria!/ Se as trevas me envolvessem,/ o que 

adiantaria?/ Pra ti, senhor, a noite/ é clara como o dia! 

5.As fibras do meu corpo/ teceste e entrançaste,/ no seio de minha mãe/ bem cedo me 

formaste./ Melhor do que ninguém/ me conheceste e amaste! 

6.Teus planos insondáveis!/ Sem fim, tuas maravilhas!/ Contá-las eu quisera,/ mas quem o 

poderia?/ Como da praia a areia,/ só tu as saberias! 

7.Que os maus da terra sumam,/ pereçam os violentos,/ que tramam contra ti,/ com 

vergonhoso intento,/ abusam do teu nome/ para seus planos sangrentos. 

8.Mas vê meu coração/ e minha angústia, sente./ Olha, Senhor, meus passos,/ se vou 

erradamente,/ me bota no caminho/ da vida, para sempre! 

 

12.Comunhão(4º Dom.): (CD Liturgia XVI) 
1. Pelos prados e campinas/ verdejantes, eu vou!/ É o Senhor que leva a descansar./ Junto 

às fontes de águas puras,/ repousantes, eu vou!/ Minhas forças o Senhor vai animar! 

Tu és, Senhor,/ o meu pastor!/ Por isso nada/ em minha vida/ faltará! (bis) 

2. Nos caminhos mais seguros/ junto dele eu vou!/ E pra sempre o seu nome eu honrarei./ 

Se eu encontro mil abismos/ nos caminhos, eu vou!/ Segurança/ sempre tenho/ em suas 

mãos! 

3. No banquete em sua casa,/ muito alegre eu vou!/ Um lugar em sua mesa/ me preparou./ 

Ele unge minha fronte/ e me faz ser feliz,/ e transborda a minha taça/ em seu amor. 

4. Com alegria e esperança,/ caminhando eu vou!/ Minha vida está sempre em suas mãos./ 

E na casa do Senhor/ eu irei habitar./ E este canto para sempre irei cantar! 

  

 

“5º e 6º DOMINGOS DA PÁSCOA”  

 

01.Acendimento e Incensação do Círio: (Canto Pastoral 2012, Ir. Miria Kolling) 



-O Sol do amanhecer/ veio nos visitar./ Cristo é nossa Luz! Cristo é nossa Luz!/  

-Em meio a escuridão,/ radiante surge a Luz./ Cristo, clarão do Pai!/ Cristo, clarão do Pai! 
 

02.Abertura: (CD O Mistério em Canto) 

Anunciai com gritos de alegria,/ proclamai aos confins de toda terra:/ o Senhor nos 

libertou, aleluia./ O Senhor nos libertou, aleluia! 

1.A escuridão passou... a luz do Sol surgiu./ O Cristo, nosso irmão, seu povo redimiu! 

2.A nova lei do amor conduz o povo seu./ Vivendo a lei do amor por todos nós se deu! 

3.Por sua ressurreição, cantamos seu amor,/ libertos do povo das garras do opressor. 

4.Cantemos 'aleluia' ao que venceu o mal,/ ao que do céu nos vem com poder triunfal. 

 

03.Ato Penitencial: (Letra: Missal Romando M.: Ir. Miria Kolling) 

1.Senhor,/ que sois o eterno sacerdote/ da nova aliança,/ tende piedade de nós. 

Senhor, tende piedade de nós. 
2.Cristo,/ que nos edificais como pedras vivas/ no templo santo de Deus,/ tende piedade de 

nós. 

Cristo, tende piedade de nós. 
3.Senhor,/ que nos tornais concidadãos dos santos/ no reino dos céus,/ tende piedade de 

nós. 

Senhor, tende piedade de nós. 

 

04.Hino do “Glória”: (Canto Pastoral’06, Ir. Custódia) 

-Gloria a Deus nas alturas,/ e Paz na terra/ aos homens por Ele amados,/ 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 

gloria! 
-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,/ tende piedade de nós,/ tende 

piedade de nós! 

-Só vós sois o Santo,/ só vós, o Senhor,/ só vós o Altíssimo/  Jesus Cristo! 

-Com o Espírito Santo,/ na gloria de Deus Pai,/ na gloria de Deus Pai./ Amém! 

 

05.Salmo Responsorial Sl 145(144) (5º Dom.) 19/05:  (Cantando os Salmos, ano C) 

Bendirei o vosso nome, ó meu Deus, meu Senhor e meu Rei para sempre. 

 

06.Salmo Responsorial Sl 67(66) (6º Dom.) 26/05:   ( mesma melodia do 5º Dom.) 

Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem! 

 

07.Aclamação ao Evangelho: (CD Liturgia X)  

Aleluia, Aleluia!/ Aleluia, Aleluia!/ Aleluia!/ Aleluia, Aleluia, Aleluia! 



5º Dom.: Eu vos dou um novo preceito:/ que uns aos outros vos ameis, como eu vos tenho 

amado. 

6º Dom.: Quem me ama realmente guardará minha palavra,/ e meu Pai o amará, e a Ele 

nós viremos. 

 

08.Apresentação dos Dons: (L. e M.: Lucas Alves, Entre Folhas, MG - MOBOM)  

1. Junto do pão e do vinho,/ oferto, Senhor, com amor/ a vida de comunidade,/ tudo o que 

tenho e sou.  

Oferecemos, Senhor,/ com amor e gratidão,/ os dons aqui, nós trazemos,/ é Páscoa, é 

libertação. (bis) 

2. Não tenho ouro nem prata,/ mas o que tenho te dou,/ oferto aqueles que sofrem,/ o pão 

que na mesa faltou. 

 

09.Partilha: (CD Celebrando o Dia do Senhor 1)  

1. Ó Senhor, o povo eleito/ reconhece os teus sinais:/Ao redor do altar de Cristo,/ vem 

nutrir seus ideais! 

A ti, ó Deus,/ louvor por todo o sempre!/ A ti, ó Deus,/ louvor por todo o sempre! 

2. Bendizemos o teu nome/ pela vida neste chão,/ construindo mundo novo em sinal de 

salvação! 

3. Aliança renovamos/ em memória de Jesus;/ neste dia revivemos/ o vencer da sua luz! 

4. A seara deste mundo/ é o lugar da profusão;/ Teu amor se manifesta:/ eis a nossa 

eleição! 

 

10.Louvação (Sl 98): (Ofício Divino das Comunidades) 

Cantemos com alegria ao Senhor pela salvação que nos deu em Jesus Cristo e por sua 

justiça vitoriosa. 

1.Entoai ao Senhor novo canto/ pois prodígios, foi ele quem fez./ Sua mão e o seu santo 

braço/ salvação nos trouxeram de vez. 

Então, os povos viram/ o Deus que nos salvou./ Por isso, ó terra inteira,/ cantai louvor 

a Deus. 

2.Salvação o Senhor manifesta,/ sua justiça às nações demonstrou./ Recordando sua 

fidelidade,/ pelo povo do seu grande amor. 

3.Celebrai ao Senhor com tambores,/ com violões e pandeiros cantai,/ com atabaques, 

cornetas e flautas,/ ao Senhor, Deus e Rei aclamai! 

4.Batam palmas o mar e os peixes,/ todo mundo e o que ele contém;/ Que os rios alegres 

aclamem,/ e as montanhas bendigam também. 

5.Ante a face de Deus alegrai-vos,/ ele vem para nos governar,/ guiará com justiça os 

povos,/ as nações no direito e na paz. 

6.Glória a Deus do universo presente,/ no louvor das três raças também,/ e que desça a paz 

sobre a terra,/ desde agora e pra sempre. Amém. 

 

11.Comunhão:  (L. e M.: João Batista-Tumiritinga, MG- MOBOM) 

1. O tempo é agora Senhor, vida nova, é ressurreição!//: Viver o amor, a verdade, na ceia 

da comunhão. (2x) 



Amai o irmão como eu vos amei, de todo o seu coração!/ Parti o pão da grande 

alegria, é festa da ressurreição. 

2. Depois da cruz, libertados, nascemos pra ressurreição,// sentir a dor dos que sofrem, ter 

compaixão com os irmãos. (2x) 

3. Justiça e Direito Senhor, sinal de paz e unidade,// partilha e Eucaristia, caminho pra 

sociedade. (2x) 

4. Cristo passou ensinando, guardai os meus mandamentos:// Eu sou o Caminho, a 

Verdade, vida, perdão e alento. (2x) 

5. Teu corpo e teu sangue, Senhor, é vida, é transformação,// Jesus, o Cordeiro Imolado, é 

pão que traz salvação. (2x) 

 

 

 

 

“ASCENSÃO DO SENHOR” 

Por entre aclamações Deus se elevou! 

 

01.Acendimento e Incensação do Círio: (Canto Pastoral 2012, Ir. Miria Kolling) 

-O Sol do amanhecer/ veio nos visitar./ Cristo é nossa Luz! Cristo é nossa Luz!/  

-Em meio a escuridão,/ radiante surge a Luz./ Cristo, clarão do Pai!/ Cristo, clarão do Pai! 
 

02.Abertura:  (CD Luz da Luz) 

1.Exultemos neste tempo/ da vitória do Ungido!/ Do seu Corpo somos membros/ pela 

graça do Deus vivo! 

O Cristo refulgente/ sentou-se à direita do Pai./ A Ele, o Primeiro Vivente,/ ó vinde 

nações adorai!/ ó, ó, ó vinde nações adorai! 

2.O Senhor ressuscitado/ elevou-se para a Glória,/ enviando os seus amados/ em missão 

por toda a história! 

3.Triunfante sobre a morte/ o Senhor foi proclamado:/ veio a nós o Testemunho/ dos que a 

Ele têm amado! 

 

03.Ato Penitencial: (Letra: Missal Romando M.: Ir. Miria Kolling) 

1.Senhor,/ que sois o eterno sacerdote/ da nova aliança,/ tende piedade de nós. 

Senhor, tende piedade de nós. 
2.Cristo,/ que nos edificais como pedras vivas/ no templo santo de Deus,/ tende piedade de 

nós. 

Cristo, tende piedade de nós. 
3.Senhor,/ que nos tornais concidadãos dos santos/ no reino dos céus,/ tende piedade de 

nós. 

Senhor, tende piedade de nós. 

 

04.Hino do “Glória”: (Canto Pastoral’06, Ir. Custódia) 

-Gloria a Deus nas alturas,/ e Paz na terra/ aos homens por Ele amados,/ 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 

gloria! 
-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,/ tende piedade de nós,/ tende 

piedade de nós! 

-Só vós sois o Santo,/ só vós, o Senhor,/ só vós o Altíssimo/  Jesus Cristo! 

-Com o Espírito Santo,/ na gloria de Deus Pai,/ na gloria de Deus Pai./ Amém! 

 

05.Salmo Responsorial Sl 47(46):  (Cantando os Salmos, ano C, Ir. Miria) 

Por entre aclamações Deus se elevou,/ o Senhor subiu, o Senhor subiu/ ao toque da 

trombeta. 

 

06.Aclamação ao Evangelho: (CD Liturgia X)  

Aleluia, Aleluia!/ Aleluia, Aleluia!/ Aleluia!/ Aleluia, Aleluia, Aleluia! 

Ide ao mundo ensinai aos povos todos;/ convosco estarei, todos os dias, até o fim dos 

tempos, diz Jesus. 

 

07.Apresentação dos Dons: (L. e M.: Lucas Alves, Entre Folhas, MG - MOBOM)  

1. Junto do pão e do vinho,/ oferto, Senhor, com amor/ a vida de comunidade,/ tudo o que 

tenho e sou.  

Oferecemos, Senhor,/ com amor e gratidão,/ os dons aqui, nós trazemos,/ é Páscoa, é 

libertação. (bis) 

2. Não tenho ouro nem prata,/ mas o que tenho te dou,/ oferto aqueles que sofrem,/ o pão 

que na mesa faltou. 

 

08.Partilha: (CD Celebrando o Dia do Senhor 1)  

1. Ó Senhor, o povo eleito/ reconhece os teus sinais:/Ao redor do altar de Cristo,/ vem 

nutrir seus ideais! 

A ti, ó Deus,/ louvor por todo o sempre!/ A ti, ó Deus,/ louvor por todo o sempre! 

2. Bendizemos o teu nome/ pela vida neste chão,/ construindo mundo novo em sinal de 

salvação! 

3. Aliança renovamos/ em memória de Jesus;/ neste dia revivemos/ o vencer da sua luz! 

4. A seara deste mundo/ é o lugar da profusão;/ Teu amor se manifesta:/ eis a nossa 

eleição! 

 

09.Louvação (Sl 98): (Ofício Divino das Comunidades) 

Cantemos com alegria ao Senhor pela salvação que nos deu em Jesus Cristo e por sua 

justiça vitoriosa. 

1.Entoai ao Senhor novo canto/ pois prodígios, foi ele quem fez./ Sua mão e o seu santo 

braço/ salvação nos trouxeram de vez. 



Então, os povos viram/ o Deus que nos salvou./ Por isso, ó terra inteira,/ cantai louvor 

a Deus. 

2.Salvação o Senhor manifesta,/ sua justiça às nações demonstrou./ Recordando sua 

fidelidade,/ pelo povo do seu grande amor. 

3.Celebrai ao Senhor com tambores,/ com violões e pandeiros cantai,/ com atabaques, 

cornetas e flautas,/ ao Senhor, Deus e Rei aclamai! 

4.Batam palmas o mar e os peixes,/ todo mundo e o que ele contém;/ Que os rios alegres 

aclamem,/ e as montanhas bendigam também. 

5.Ante a face de Deus alegrai-vos,/ ele vem para nos governar,/ guiará com justiça os 

povos,/ as nações no direito e na paz. 

6.Glória a Deus do universo presente,/ no louvor das três raças também,/ e que desça a paz 

sobre a terra,/ desde agora e pra sempre. Amém. 

 

10.Comunhão:  (Cantai ao Senhor 707) 

1.Á beira do lago dos teus afazeres,/ eu abro horizontes de luta e esperança./ À pescas 

maiores convoco teus braços:/ que leves a paz onde impera a vingança. (Mt. 4,18) 

O tempo não para, chegou minha hora./ Eu vou para o Pai, mas eu fico por perto:/ 

Eu sou este Pão, este vinho, este amor!/ Perfaz o caminho que encontras aberto. 

2.A história dos homens tem tanta cobiça,/ inveja, opressão e desdém pelos fracos./ 

Chegou novo tempo, de plena mudança:/ Sou luz, boa nova aos teus olhos opacos. (Lc. 

4.1-13)  

3.Revelo outro lado, que é pleno de brilho:/ É assim que meu Pai quer a vida de todos!/ 

Pois vai, transfigura essa terra dos homens:/ Implanta a justiça, demite os engodos. (Lc.9, 

28b-36)  

4.Não penses que a dor é dos céus um castigo./ Meu Pai não se move por vil julgamento,/ 

mas quer corações bem fiéis, renovados;/ não fere o caído, lhe dá o sustento. (Lc. 13. 1-9) 

5.Te quero comigo, proclama bem alto:/ “Ó vós que esbanjastes, voltai para casa!/ 

Plantemos de novo o sustento de todos,/ qual a vida se alegra, que a paz não se atrasa”. (Lc 

15-11.30)   

6.Supera estas leis que têm dupla medida:/ Condenam o pobre, o mais fraco, o pequeno./ 

Enquanto mantêm a opressão e a mentira./ Em vez de mil pedras, semblante sereno! (Jo 

8.1-11) 

 

 

 “PENTECOSTES” 

A Igreja vive no Espírito Santo 

 

01.Acendimento e Incensação do Círio: (Canto Pastoral 2012, Ir. Miria Kolling) 

-O Sol do amanhecer/ veio nos visitar./ Cristo é nossa Luz! Cristo é nossa Luz!/  

-Em meio a escuridão,/ radiante surge a Luz./ Cristo, clarão do Pai!/ Cristo, clarão do Pai! 
 

02.Abertura:  (CD Liturgia XVI, 13) 

O amor de Deus/ foi derramado em nossos corações/ pelo seu Espírito que habita em 

nós,/ aleluia! 



1.Comigo engrandecei ao Senhor Deus,/ Exaltemos todos juntos o seu nome!/ Todas as 

vezes que o busquei ele me ouviu/ e de todos os temores me livrou. 

2.Contemplai a vossa face e alegrai-vos;/ que vosso rosto não se cubra de vergonha!/ 

Provai e vede quão suave é o Senhor!/ Feliz o homem que tem nele o seu refúgio! 

3.Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta/ e de todas as angústias os liberta./ Do 

coração atribulado ele está perto/ e conforta os de espírito abatido. 

 

03.Ato Penitencial: (Letra: Missal Romando M.: Ir. Miria Kolling) 

1.Senhor,/ que sois o eterno sacerdote/ da nova aliança,/ tende piedade de nós. 

Senhor, tende piedade de nós. 
2.Cristo,/ que nos edificais como pedras vivas/ no templo santo de Deus,/ tende piedade de 

nós. 

Cristo, tende piedade de nós. 

3.Senhor,/ que nos tornais concidadãos dos santos/ no reino dos céus,/ tende piedade de 

nós. 

Senhor, tende piedade de nós. 

 

04.Hino do “Glória”: (Canto Pastoral’06, Ir. Custódia) 

-Gloria a Deus nas alturas,/ e Paz na terra/ aos homens por Ele amados,/ 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 

gloria! 
-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,/ tende piedade de nós,/ tende 

piedade de nós! 

-Só vós sois o Santo,/ só vós, o Senhor,/ só vós o Altíssimo/  Jesus Cristo! 

-Com o Espírito Santo,/ na gloria de Deus Pai,/ na gloria de Deus Pai./ Amém! 

05.Salmo Responsorial  Sl. 103(104): (melodia Vigília Pascal)  

Enviai o vosso Espírito Senhor!/ Enviai o vosso Espírito Senhor!/ 

E da terra toda a face renovai!/ E da terra toda a face renovai! 

 

06.Sequência:   (CD Liturgia XVI, 15) 

1.Espírito de Deus,/ enviai dos céus,/ um raio de luz!/ Pai dos miseráveis,/ com vossos 

dons afáveis,/ Vinde aos corações! 

2.Consolo que acalma,/ hóspede da alma,/ doce alívio, vinde!/ No labor descanso,/ na 

aflição remanso,/ no calor aragem! 

3.Enchei, ó luz bendita,/ chama que crepita,/ o íntimo de nós!/ Sem a luz que acode,/ nada 

o homem pode,/ nenhum bem há nele! 



4.Lavai o que há impuro,/ regai o seco e duro,/ curai o que é doente!/ Dobrai toda dureza,/ 

o frio se aqueça/ no escuro conduzi! 

5.Dai à vossa Igreja,/ que espera e deseja,/ vossos sete dons!/ Dai em prêmio ao forte,/ 

uma santa morte,/ alegria eterna!/ Amém!  Amém! 

 

07.Aclamação ao Evangelho: (CD Liturgia X)  

Aleluia, Aleluia!/ Aleluia, Aleluia!/ Aleluia!/ Aleluia, Aleluia, Aleluia! 

Vinde, Espírito de Deus/ e enchei os corações dos fiéis com vossos dons,/ acendei neles o 

amor,/ como um fogo abrasador! 

 

08. Apresentação dos Dons e Partilha:  (Cantai ao Senhor 3ª Ed. 511) 

1.Espírito Criador!/ Com o Pai fazeis fecundo/ o solo imenso do mundo,/ pra nos dar trigo 

e flor. 

Bendito sois noite e dia/ por tão grande doação,/ fonte sem fim de alegria,/ são 

matérias pro nosso pão! 

2.Espírito Criador!/ Foi dom de vossa bondade/ encher-nos de habilidade/ pro trabalho, 

Senhor. 

Com o Pai Vós sois bendito,/ porque dais à nossa mão,/ com poder que é quase 

infinito,/ continuar a Criação! 

3.Espírito Criador!/ Bendito sempre sejais/ por tudo isso; e bem mais,/ pelo imenso dom 

do Amor. 

Pela força no terreno,/ pelo dom de fazer o pão,/ por esse impulso sereno,/ pra nos 

pôr em comunhão! 

 

09.Louvação (Sl 98): (Ofício Divino das Comunidades) 

Cantemos com alegria ao Senhor pela salvação que nos deu em Jesus Cristo e por sua 

justiça vitoriosa. 

1.Entoai ao Senhor novo canto/ pois prodígios, foi ele quem fez./ Sua mão e o seu santo 

braço/ salvação nos trouxeram de vez. 

Então, os povos viram/ o Deus que nos salvou./ Por isso, ó terra inteira,/ cantai louvor 

a Deus. 

2.Salvação o Senhor manifesta,/ sua justiça às nações demonstrou./ Recordando sua 

fidelidade,/ pelo povo do seu grande amor. 

3.Celebrai ao Senhor com tambores,/ com violões e pandeiros cantai,/ com atabaques, 

cornetas e flautas,/ ao Senhor, Deus e Rei aclamai! 

4.Batam palmas o mar e os peixes,/ todo mundo e o que ele contém;/ Que os rios alegres 

aclamem,/ e as montanhas bendigam também. 

5.Ante a face de Deus alegrai-vos,/ ele vem para nos governar,/ guiará com justiça os 

povos,/ as nações no direito e na paz. 

6.Glória a Deus do universo presente,/ no louvor das três raças também,/ e que desça a paz 

sobre a terra,/ desde agora e pra sempre. Amém. 

 

10.Comunhão:    (Cantai ao Senhor, 712) 

1.Senhor, vem dar-nos Sabedoria,/ que faz ter tudo como Deus quis./ E assim faremos da 

Eucaristia/ o grande meio de ser feliz. 



Dá-nos Senhor, esses dons, essa luz!/ E nós veremos que pão é Jesus! 

2.Dá-nos, Senhor, o Entendimento,/ que tudo ajuda a compreender;/ para nós vermos 

como é alimento/ o pão e o vinho que Deus quer ser. 

3.Senhor, vem dar-nos Divina Ciência,/ que como o Eterno faz ver sem véus:/ “Tu vês por 

fora, Deus vê a essência,/ pensas que é pão, mas é nosso Deus”. 

4.Dá-nos, Senhor, o teu Conselho,/ que nos faz sábios para guiar./ Homem, mulher, jovem 

e velho,/ nós guiaremos ao santo altar. 

5.Senhor, vem dar-nos a Fortaleza,/ a santa força do coração./ Só quem vencer vai sentar-

se à mesa;/ para quem luta Deus quer ser pão. 

6.Dá-nos, Senhor, fiel Piedade,/ a doce força de amar, enfim;/ para que amemos quem, na 

verdade,/ aqui amou-nos até o fim. 

7.Dá-nos, enfim, temor sublime/ de não amá-los como convém:/ o Cristo-Hóstia que nos 

redime,/ o Pai celeste que nos quer bem. 

 

 “SOLENIDADE DA SANTÍSSIMA TRINDADE” 

Deus é Comunidade de Amor 

 

01.Abertura:    (CD Festas Litúrgicas I)    
1.Bendito sejas Tu, Senhor de nossos pais/ És pródigo de graças, ó Senhor. 

Glória ao Senhor/ Criador para sempre. (bis) 

2.Bendito sejas Tu, ó Verbo de Deus Pai/ A morte que sofreste nos deu vida. 

3.Bendito sejas Tu, Espírito de Deus/ Opera na Igreja a salvação. 

 

02.Ato Penitencial: (Letra: Missal Romano M.: Ir. Miria Kolling) 

1.Senhor,/ que sois o eterno sacerdote/ da nova aliança,/ tende piedade de nós. 

Senhor, tende piedade de nós. 

2.Cristo,/ que nos edificais como pedras vivas/ no templo santo de Deus,/ tende piedade de 

nós. 

Cristo, tende piedade de nós. 
3.Senhor,/ que nos tornais concidadãos dos santos/ no reino dos céus,/ tende piedade de 

nós. 

Senhor, tende piedade de nós. 

 

04.Hino do “Glória”: (Canto Pastoral’06, Ir. Custódia) 

-Gloria a Deus nas alturas,/ e Paz na terra/ aos homens por Ele amados,/ 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 

gloria! 
-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,/ tende piedade de nós,/ tende 

piedade de nós! 

-Só vós sois o Santo,/ só vós, o Senhor,/ só vós o Altíssimo/  Jesus Cristo! 

-Com o Espírito Santo,/ na gloria de Deus Pai,/ na gloria de Deus Pai./ Amém! 

 

04.Salmo Responsorial   Sl. 8 (9):     (Cantando os Salmos, ano C – Ir. Miria) 
Ó Senhor, nosso Deus, como é grande/ vosso nome por todo o universo! 

 

05.Aclamação ao Evangelho: (CD Liturgia X)  

Aleluia, Aleluia!/ Aleluia, Aleluia!/ Aleluia!/ Aleluia, Aleluia, Aleluia! 

Glória ao Pai, e ao Filho,/ e ao Espírito Divino,/ ao Deus que é, que era e que vem,/ pelos 

séculos. Amém! 

 

06. Apresentação dos Dons e Partilha: (CD Festas Litúrgicas I)  
1.Ó Trindade imensa e uma,/ vossa força tudo cria;/ vossa mão que rege os tempos,/ antes 

deles existia. 

2.Pai, da graça fonte viva, / luz da glória de Deus Pai,/ Santo Espírito da vida,/ que no 

amor os enlaçais. 

3.Só por vós, Trindade Santa,/ suma origem, todo bem,/Todo ser, toda beleza,/ toda vida 

se mantém. 

4.Nós os filhos adotivos,/ pela graça consagrados,/ nos tornemos templos vivos,/ a vós 

sempre dedicados. 

 

07.Comunhão:    (CD Festas Litúrgicas I) 

1.Deus eterno, a vós louvor!/ Glória à vossa majestade!/Anjos e homens com fervor,/ Vos 

adoram, Deus Trindade.// Cantem a terra com amor!/ Santo, Santo é o Senhor! (bis) 

2.Pai eterno, a criação/ que tirastes nós do nada,/ repousando em vossa mão/ um acorde 

imenso brada:// Quem me fez foi vosso amor,/ glória a vós, Pai criador! (bis) 

3.Filho eterno, nosso irmão,/ Vossa morte deu-nos vida,/ Vosso sangue, salvação./ Toda a 

Igreja, agradecida,// Louva e exalta a vós, Jesus, / glória canta a vossa Cruz. (bis) 

4.Deus Espírito, Sol de amor,/ Procedeis do Pai, do Filho./ Vossos dons sempre mandais/  

a nós pobres que cantamos.// Santo, Santo é o Senhor,/ Uno e Trino, Deus de amor. 

(bis) 
 

 

 “SOLENIDADE DO SANTÍSSIMO CORPO E SANGUE DE CRISTO” 

O Sacrifício da Nova Aliança.  

01.Abertura:   (CD Festas Litúrgicas II) 
1.Todos convidados/ cheguem ao banquete do Senhor./ Festa preparada, bem participada./ 

Venham partilhar do pão do amor. 

Cristo pão dos pobres,/ juntos nesta mesa./ Pois a Eucaristia faz a Igreja. (bis) 

2.Vejam quanta fome/ muitos lares sem ternura e pão./ Dor e violência, quanta 

resistência./ Vamos acolher a cada irmão. 

3.Vamos gente unida/ resgatar a paz nesta cidade./ Ser o sal da terra, ser a luz do mundo./ 

Espalhar justiça e caridade. 



4.Jovens e famílias/ vida nova venham assumir./ Evangelizando, Cristo anunciando./Para o 

mundo novo construir. 

5.Páscoa celebrada/ nosso testemunho é conversão./ Corpo ofertado, sangue derramado./ 

Vou ser solidário na missão. 

 

02.Ato Penitencial: (Letra: Missal Romando M.: Ir. Miria Kolling) 

1.Senhor,/ que sois o eterno sacerdote/ da nova aliança,/ tende piedade de nós. 

Senhor, tende piedade de nós. 
2.Cristo,/ que nos edificais como pedras vivas/ no templo santo de Deus,/ tende piedade de 

nós. 

Cristo, tende piedade de nós. 
3.Senhor,/ que nos tornais concidadãos dos santos/ no reino dos céus,/ tende piedade de 

nós. 

Senhor, tende piedade de nós. 

 

03.Hino do “Glória”: (Canto Pastoral’06, Ir. Custódia) 

-Gloria a Deus nas alturas,/ e Paz na terra/ aos homens por Ele amados,/ 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 

gloria! 
-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,/ tende piedade de nós,/ tende 

piedade de nós! 

-Só vós sois o Santo,/ só vós, o Senhor,/ só vós o Altíssimo/  Jesus Cristo! 

-Com o Espírito Santo,/ na gloria de Deus Pai,/ na gloria de Deus Pai./ Amém! 

 

04.Salmo Responsorial Sl. 110(109):   (Cantando os Salmos, ano C) 
Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem do rei Melquisedec! 

 

05.Sequência:  (CD Festas Litúrgicas II) 

1.Terra, exulta de alegria,/ louva teu pastor e guia// com teus hinos, tua voz! (bis) 

2.Tanto possas, tanto ouses,/ em louva-lo não repouses:// sempre excede o teu louvor! (bis) 

3.Hoje a Igreja te convida:/ ao Pão Vivo que dá vida// vem com ela celebrar! (bis) 

4.Este Pão, que o mundo creia!/ Por Jesus, na Santa Ceia,// foi entregue aos que escolheu. 

(bis) 

5.Nosso júbilo cantemos,/ nosso amor manifestemos,// pois transborda o coração! (bis) 

6.Quão solene a festa, o dia,/ que da santa Eucaristia// nos recorda a instituição! (bis) 

7.Novo Rei e nova mesa,/ nova Páscoa e realeza,// foi-se a Páscoa dos judeus. (bis) 

8.Era sombra o antigo povo,/ o que é velho cede ao novo:// foge a noite, chega a luz. (bis) 

9.O que o Cristo fez na Ceia,/ manda à Igreja que o rodeia// repeti-lo até voltar. (bis) 



10.Seu preceito conhecemos:/ pão e vinho consagremos// para nossa salvação. (bis) 

11.Faz-se carne o pão de trigo,/ faz-se sangue o vinho amigo:/ deve-o crer todo cristão. 

(bis) 

12.Se não vês nem compreendes,/ gosto e vista tu transcendes,/ elevado pela fé! (bis) 

Obs.: As demais estrofes, ver Lecionário. 

 

06.Aclamação ao Evangelho: (CD Liturgia X)  

Aleluia, Aleluia!/ Aleluia, Aleluia!/ Aleluia!/ Aleluia, Aleluia, Aleluia! 

Eu sou o Pão vivo descido do céu,/ quem deste pão come, sempre há de viver. 

 

07.Apresentação dos Dons e Partilha: (CD Festas Litúrgicas II) 

01.Tanta gente vai andando na procura de uma luz,/ caminhando na esperança se aproxima 

de Jesus./ No deserto sente fome e o Senhor tem compaixão./ Comunica sua palavra: vai 

abrindo o coração. 

Dai-lhes vós mesmos de comer,/ que o milagre vai acontecer! (bis) 

02.Quando o pão é partilhado, passa a ter gosto de amor,/ quando for acumulado gera a 

morte, traz a dor./ Quando o pouco que nós temos se transforma em oblação,/ o milagre da 

partilha serve a mesa dos irmãos. 

03.No Altar da Eucaristia o Senhor vem ensinar/ que o amor é verdadeiro quando a vida se 

doar./ Peregrinos, caminheiros, vamos juntos como irmãos,/ na esperança repartindo a 

Palavra e o mesmo pão. 

04.Deus nos fez à sua imagem, por amor acreditou./ Deu-nos vida e liberdade, tantos dons 

nos confiou./ Responsáveis pelo mundo para a vida promover./ Desafios que nos chegam 

vamos juntos resolver.  

 

08.Comunhão:    (CD Tua Palavra Permanece)       

1.Bem vindo à mesa do Pai,/ onde o Filho se faz/ fraternal refeição/ é Cristo a forte 

comida,/ o pão que dá vida com amor comunhão. 

Vinde ó irmãos adorar,/ vinde adorar o Senhor/ a Eucaristia nos faz Igreja,/ 

comunidade de amor! (bis) 

2.Partimos o único pão,/ no altar refeição,/ ó mistério de amor;/ nós somos sinais de 

unidade/ na fé, na verdade,/ convosco, ó Senhor. 

3.No longo caminho que temos/, o pão que comemos/ nos sustentará;/ é Cristo o pão 

repartido,/ que o povo sofrido vem alimentar. 

4.Há gente morrendo de fome/ sofrendo e sem nome,/ sem terra e sem lar;/ não é a vontade 

de Deus, pois Jesus filho seu/ quis por nós se doar. 

5.Queremos servir a igreja,/ na plena certeza/ de nossa missão;/ vivendo na Eucaristia, o 

pão da alegria/ e da libertação.      

 


