
O espaço celebrativo esteja devidamente arrumado com flores 
expressando a alegria da Festa Pascal. Preparar um lugar 
enfeitado para colocar o Círio Pascal próximo à pia batismal ou 
um recipiente com água benzida no Sábado Santo. Preparar a 
recordação da vida e para iniciar a Celebração cantar o canto 
de ambientação. No momento sugerido, a seguir, uma pessoa 
com veste branca ou dourada entra com o Círio aceso, onde 
for possível.

1.Chegada (silêncio, oração pessoal, refrão/ canto de 
ambientação)

(Neste momento o (a) animador(a) acende as velas do altar.)

(Frei Luiz Turra - José Acácio Santana)
1 - Vivamos com grande alegria a Páscoa do Senhor. 
Surgiu para nós novo dia, cantemos seu louvor. 
Aleluia! Cantemos com amor! Aleluia! Cantemos 
seu louvor! Aleluia! Aleluia! 
2 - Aquele que vence a morte conosco vivo está. 
Mudou para todos a sorte, a vida não morrerá
(Terminado o refrão/ canto, todos ficam em pé para o canto 
inicial.)

Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial (Ir. Míria T. Colling)
1 - Jesus Cristo, nossa Páscoa ressuscitou e hoje 
vive. Celebremos, pois, a sua festa, na alegria da 
fraternidade. 

Jesus Cristo está vivo entre nós, aleluia, aleluia! (bis) 
2 - Ele é a nossa esperança, com sua morte deu-
nos vida. E hoje vai conosco lado a lado, dando 
sentido ao nosso caminhar. 
3 - Também nós ressuscitemos para uma vida 
de amor. É preciso que o mundo veja em nós 
cristãos, a Páscoa do Senhor. 
Presidente - Amados Irmãos e irmãs, sejam todos 
bem-vindos! O Senhor Ressuscitou, Aleluia! O 
sepulcro está vazio. É a festa da vida que vence a 
morte. A Ressurreição de Cristo é a maior prova 
de que a preocupação primeira de Deus é com a 
vida de todos nós Seus filhos e filhas. Na alegria 
da Ressurreição de Jesus Cristo, iniciemos esta 
celebração festiva com o sinal que nos reúne na 
fé. Em nome do Pai...
Presidente - A graça de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito 
Santo estejam convosco. Bendito seja Deus...
Animador (a) - Celebrar a Páscoa é lutar pelo 
sonho de uma vida feliz que se realiza em todas 
as pessoas e grupos que promovem a vida em 
todas as dimensões, a humildade e a paz. Na 
alegria de celebrarmos nossa fé na vivência de 
nossas Comunidades, trazemos presente os fatos 
marcantes da semana que passou. (Recordação da vida) 

3. Entrada solene do Círio Pascal
Presidente - Jesus é o centro de nossa vida. O 
Círio Pascal é sinal da Luz de Cristo Ressuscitado. 
Vamos recebê-Lo com respeito e alegria.
A pessoa que entrar com o Círio, ao chegar no presbitério, 
volta-se para a assembleia. A seguir, o Presidente incensa o 
Círio, onde for possível. 

(CD Luz da luz)
Luz da Luz, infinito sol! Luz da Luz, fogo 
abrasador! Luz da Luz, Cristo Jesus, abrasai-nos 
no vosso amor! (bis)

4. Deus nos perdoa
Presidente - Neste dia em que celebramos a 
vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, 
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- Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom! “Eterna 
é a sua misericórdia!” A casa de Israel agora o 
diga: “Eterna é a sua misericórdia!”
- A mão direita do Senhor fez maravilhas, a mão 
direita do Senhor me levantou, não morrerei, 
mas ao contrário, viverei para cantar as grandes 
obras do Senhor! 
- A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se 
agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito 
tudo isso: que maravilhas Ele fez a nossos olhos!

9. Leitura da Carta de São Paulo aos 
Colossenses (3, 1-4)

10. Sequência da Páscoa
Duas pessoas proclamam ou cantam da Mesa da Palavra a 
Sequência da Páscoa (deve ser cantada do Lecionário).

Solo 1: Cantai, cristãos, afinal: “Salve, ó vítima 
pascal!” Cordeiro inocente, o Cristo abriu-nos 
do Pai o aprisco.
Solo 2: Por toda ovelha imolado, do mundo lava 
o pecado. Duelam forte e mais forte: é a vida que 
enfrenta a morte.
Solo 1: O rei da vida, cativo, é morto, mas reina vivo! 
Responde pois, ó Maria: no teu caminho o que havia?
Solo 2: “Vi Cristo ressuscitado, o túmulo 
abandonado. Os anjos da cor do sol, dobrado ao 
chão o lençol...
Solos 1 e 2: O Cristo, que leva aos céus, caminha 
à frente dos Seus!” Ressuscitou de verdade. Ó 
Rei, ó Cristo, piedade!

11. Canto de Aclamação (CD Liturgia X - TP - Ano B)
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
O nosso Cordeiro Pascal,/ Jesus Cristo, já foi 
imolado. Celebremos, assim, esta festa,/ na 
sinceridade e verdade.

12. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São João (20, 1-9)
Nas celebrações vespertinas deste domingo pode-se proclamar 
o Evangelho segundo São Lucas (24, 13-35)

13. Partilha da Palavra 

14. Profissão de Fé 
Presidente - Professemos a nossa fé no Deus Uno 
e Trino que dá vida nova a todos os que Nele 
creem. Creio em Deus Pai...

15. Preces da Comunidade 
Presidente - Renovados em Cristo, elevemos ao 
Pai os nossos pedidos.
- Ó Pai, iluminai Vossa Igreja presente no mundo 
inteiro, o Papa Francisco, os bispos, padres, diáconos, 
religiosos(as) para que sejam fiéis testemunhas 
do glorioso Mistério da Cruz. Nós vos pedimos.

também nós somos convidados a morrer ao 
pecado e ressurgir para uma vida nova. Em 
silêncio, reconheçamo-nos necessitados da 
misericórdia do Pai. 
Em seguida, o ministro do batismo ou alguém da equipe eleva 
o recipiente com água benta, enquanto o presidente reza a 
oração. Logo após, asperge a assembleia, enquanto se canta.

Presidente - Ó Deus, Bendito sejais pela água que 
fecunda a terra e dá vida a toda Vossa criação. Ela 
não apenas refaz as nossas forças, mas é sinal de 
que nos renovais interiormente em Vossa aliança. 
Por esta água, venha sobre nós o Vosso Espírito, 
para fazer de nós criaturas novas, agora e para 
sempre. Amém.
(Ione Buyst) 
Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. 
As coisas antigas já se passaram, somos nascidos 
de novo. Aleluia, aleluia, aleluia! 
Presidente -  Deus misericordioso, tenha 
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e 
nos conduza à vida eterna. Amém.

5. Hino do Glória 
Presidente - Glorifiquemos ao Pai, que ressuscitou 
Jesus para nossa Salvação, concedendo-nos a 
graça de um dia participarmos da glória eterna.
(CD Em Casa - Pe. Anderson)  
Glória, glória, glória a Deus nas alturas. (bis)
Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, 
bendizemos, damos glória ao vosso nome, 
vossos dons agradecemos. Senhor nosso, Jesus 
Cristo, Unigênito do Pai, Vós de Deus Cordeiro 
Santo, nossas culpas perdoai. 
Glória, glória, glória a Deus nas alturas. (bis)
Vós que estás junto do Pai, como nosso 
intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei 
nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o 
Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino, de Deus 
Pai no esplendor. 
Glória, glória, glória a Deus nas alturas. (bis)

6. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Deus, por Vosso 
Filho Unigênito, vencedor da morte, abristes hoje 
para nós as portas da eternidade. Concedei que, 
celebrando a Ressurreição do Senhor, renovados 
pelo Vosso Espírito, ressuscitemos na luz da vida 
nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo. Amém.

7. Leitura dos Atos dos Apóstolos (10, 34a. 
37-43)

8. Salmo Responsorial (117) (CD Liturgia X - TP - Ano B)
Este é o dia que o Senhor fez para nós: alegremo-
nos e nele exultemos! 

Deus nos fala

Nossa resposta
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- Ó Pai, dai discernimento aos nossos governantes 
para que busquem no Cristo Ressuscitado a força 
e a luz para governar com justiça e fidelidade a 
nossa nação. Nós vos pedimos.
- Ó Pai, abençoai as crianças e adultos que 
receberam o Sacramento do Batismo nestes 
dias, para que sejam ajudados a crescer no 
Vosso conhecimento e no Vosso amor. Nós vos 
pedimos.
- Ó Pai, fortalecei a todos nós cristãos batizados 
para que sejamos testemunhas fiéis do Cristo 
Ressuscitado na luta por uma sociedade mais 
fraterna, justa e solidária. Nós vos pedimos.
- Ó Pai, concedei força e coragem a todos os 
desempregados, os doentes e os que perderam 
seus entes queridos com a Covid-19 e outras 
enfermidades, para que não percam a fé na 
Ressurreição e a esperança de um mundo melhor. 
Nós vos pedimos 
Presidente - Deus de amor, acolhei os pedidos 
que Vossa comunidade vos apresenta. Por Cristo, 
nosso Senhor. Amém.

16. Apresentação dos dons
Animador(a) - Celebrar a Páscoa é festejar 
a vitória de todas as pessoas que lutaram e 
lutam incansavelmente na linha de frente no 
combate dessa pandemia, todas as pessoas 
que partilharam e partilham seus bens e seus 
dons em um gesto de amor e solidariedade. 
As Igrejas unidas para manter viva a fé e a 
esperança do povo sofredor, os cientistas na luta 
permanente para produzir as vacinas contra o 
vírus da Covid-19. Unidos como família de Deus, 
estendamos nossas mãos para o Círio Pascal e 
apresentemos ao Altar do Senhor, nossas vidas, 
na disposição de lutar por um mundo mais justo 
e fraterno. Cantemos. 
(D.R.)
1- Jesus deu exemplo, se comprometeu com o 
projeto do Pai. Quem n’Ele acredita faz do mesmo 
jeito, da luta não sai.
Vamos irmãos lutar, por este mundo novo, com 
fé no Deus que ama, nos salva e nos liberta. (bis) 

17. Canto das Oferendas   (Geraldo Pennock)
Eu creio num mundo novo, pois Cristo ressuscitou! 
Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. 
1 - Em toda pequena oferta, na força da união, no 
pobre que se liberta, eu vejo ressurreição! 
2 - Na mão que foi estendida, no dom da 
libertação, nascendo uma nova vida, eu vejo 
ressurreição! 
3 - Nas flores oferecidas e quando se dá perdão, 
nas dores compadecidas, eu vejo ressurreição!

18. Louvação

Presidente - Cantemos louvores ao Senhor 
nosso Deus, por todas as maravilhas que Ele nos 
concede a cada dia e pela graça da Ressurreição 
do Seu Filho e nosso irmão Jesus Cristo.
(Frei Fabreti) 
1 - Vou cantar, entoar um canto novo, vou sair, 
chamar o povo pra louvar, Aleluia! Assim toda 
criatura, nossa terra, sol e lua vão louvar e cantar. 
Se alguém Te louva em silêncio, Tu acolhes, ó 
Senhor, sua oração. Se alguém entoa um canto 
novo, Tu acolhes, ó Senhor, sua canção. Aleluia! 
2 - É feliz, quem em Ti fez a morada, vida nova, 
outra casa pra ficar. Aleluia! Tu preparas mesa farta 
e alimentas pra jornada dando amor, luz e paz.
3 - O nascer de uma aurora radiante, vai dourando 
a cada instante os trigais. Aleluia! E os pequenos 
e sofridos, nos teus braços acolhidos, vão louvar 
e cantar.

19. Pai Nosso 
Presidente - Como seguidores e seguidoras de 
Jesus Ressuscitado, rezemos a oração que Ele nos 
ensinou. Pai Nosso...

20. Momento da Paz
Animador(a) - A Campanha da Fraternidade 
Ecumênica 2021 nos convida a promover a 
humildade e a paz, combater a violência e 
nos unir como Igrejas Cristãs no anúncio do 
Evangelho. Em silêncio, rezemos para que a paz 
aconteça no meio de nós.

21. Canto de Comunhão   
(Pe. Lucas de Paula Almeida - Pe. Lauro Palú) 
1 - Na comunhão recebemos teu Corpo e Sangue, 
Senhor, e tua vida divina, dons do teu grande 
amor. São nossa força na luta, fazem vencer todo 
mal e nos conduzem ao Pai, glória ao Deus imortal. 
Senhor Jesus, Senhor Jesus, Deus vivo e 
vencedor! 
2 - Entre as angústias da vida não cairemos jamais, 
pois tua força nos leva a caminhar sempre mais. 
Na comunhão nos deixastes força e motivo de 
amar, todo o caminho da vida nos traga sempre 
ao altar. 
3 - Ao comungar caminhamos para o altar com 
o irmão. O teu amor nos atrai, centro da nossa 
união. Em cada esforço que pedes, vamos sentir 
tua mão, vamos sentir que nos dás força de 
ressurreição.

22. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) -  Guardai, ó Deus 
a Vossa Igreja sob a Vossa constante proteção 
para que, renovados pelos sacramentos pascais, 
cheguemos à Luz da Ressurreição. Por Cristo, 
nosso Senhor. Amém

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças
Deus nos envia
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2 - Numa só voz vamos cantar, dia feliz, dia da 
paz. Felicidade te desejo num abraço, Jesus 
ressuscitou! Alegra, irmão, teu coração espalha 
a paz ressurreição. Tens nova vida, tens nova 
missão, Jesus ressuscitou!   

Meditando a Palavra de Deus
Hoje celebramos a Vida que venceu a morte. A 
alegria de saber que Jesus está vivo e a esperança 
que enche o coração não podem ser contidas. 
Sintamos a alegria de ser cristãos! Tenhamos 
coragem de levar esta alegria a todos os lugares 
da nossa vida. Jesus ressuscitado manifesta a 
força da vida naqueles que promovem o direito 
e as condições de vida digna, a cidadania e a 
paz entre os povos e culturas; naqueles que 
promovem e trabalham para instaurar estruturas 
de justiça e do bem viver. São muitos os sinais em 
que o Ressuscitado se faz reconhecer: a Sagrada 
Escritura, a Eucaristia, os outros Sacramentos, os 
gestos de amor, respeito, caridade e serviço. Em 
nosso caminho de fé é importante saber e sentir 
que Deus nos ama e não ter medo de amá-Lo: a 
fé se professa com a boca, com gestos concretos 
e com o coração. Se cremos no Ressuscitado, 
vencedor do mal, da injustiça e da morte, 
devemos testemunhar que a vida pode ser mais 
plena, mais alegre se contemplada e vivida em 
referência ao Mistério Pascal. Toda vez que o mal 
é vencido e curado, que um gesto de amizade 
revela a um irmão o amor do Pai, que se faz um 
sacrifício pelo outro, que ajudamos o outro a 
viver uma alegria mais plena, realizamos a Páscoa. 
Deixemo-nos transformar pela ressurreição de 
Jesus, por Sua força, para que os sinais de morte 
deem lugar aos sinais de vida e que nossa fé seja 
vivida de maneira comunitária.

Leituras da Semana
2ª feira: At 2,14.22-32; Sl 15; Mt 28,8-15
3ª feira: At 2,36-41; Sl 32; Jo 20,11-18
4ª feira: At 3,1-10; Sl 104; Lc 24,13-35
5ª feira: At 3,11-26; Sl 8; Lc 24,35-48
6ª feira: At 4,1-12; Sl 117; Jo 21,1-14
Sábado: At 4,13-21; Sl 117; Mc 16,9-15
Domingo: At 4,32-35; Sl 117; 1Jo 5,1-6; Jo 20,19-31

23. Breves Avisos 

24. Mensagem de Páscoa 
Celebrar a Páscoa é vivenciar a ressurreição de Jesus 
que aconteceu há mais de dois mil anos. É trazer 
para nossos dias o seu amor-doação. É estar em 
sintonia com a Campanha da Fraternidade que tem a 
finalidade de “convidar comunidades de fé e pessoas 
de boa vontade para pensar, avaliar e identificar 
caminhos para a superação das polarizações e das 
violências que marcam o mundo atual”. Páscoa é 
fraternidade, amizade e comunhão. Um tempo 
para estender os braços, abrir o coração para doar, 
receber, partilhar... Que nesta Páscoa, o Senhor, em 
sua infinita bondade, renove em nós a paz, a vida, 
o amor... Desejamos a você e sua família uma feliz 
e Santa Páscoa, repleta de bênçãos e que o Senhor 
ressuscitado esteja presente em cada coração. 

Equipe de Publicação “O Dia do Senhor” 

25. Gesto Concreto para o Tempo Pascal
“Quando falamos em cuidar da Casa Comum, 
que é o planeta, fazemos apelo àquele mínimo 
de consciência universal e de preocupação 
pelo cuidado mútuo que ainda possa existir 
nas pessoas. De fato, se alguém tem água de 
sobra, mas poupa-a pensando na humanidade, é 
porque atingiu um nível moral que lhes permite 
transcender a si mesmo e ao seu grupo de pertença. 
Isso é maravilhosamente humano! Requer-se 
esse mesmo comportamento para reconhecer 
os direitos de todo ser humano, incluindo os 
nascidos fora de nossas próprias fronteiras”. (Carta 
Encíclica – FRATELLI TUTTI – Papa Francisco) Durante esse 
Tempo Pascal, vamos fazer um gesto concreto 
em família de economizar água...energia... e 
outros para ressuscitarmos a nossa Casa Comum 
e acostumarmos com esses gestos benéficos.

26. Bênção 
Presidente - Que o Deus todo-poderoso Vos 
abençoe nesta solenidade pascal e Vos proteja 
contra todo pecado. Amém.
- Aquele que Vos renova para a vida eterna, pela 
ressurreição do Vosso Filho Vos enriqueça com o 
dom da imortalidade. Amém.
- E vós que, transcorridos os dias da Paixão do 
Senhor, celebrais com alegria a Festa da Páscoa, 
possais chegar exultantes à festa das eternas 
alegrias. Amém.
- Abençoe-vos Deus todo-poderoso: Pai e Filho e 
Espírito Santo. Amém.

27. Canto final (Osvaldo de Oliveira)
1 - Nasceu o sol, lindo arrebol, manhã de luz 
porque Jesus venceu a morte, nos deu uma nova 
vida, Jesus ressuscitou! Vê o jardim como floriu, 
aquela flor desabrochou. E nos olhares brotou a 
esperança, Jesus ressuscitou! 
Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Nós temos vida 
nova no amor! 


