
O espaço celebrativo deve ser arrumado expressando a alegria 
do Tempo Pascal. Preparar também um lugar para o Círio 
Pascal, um recipiente com água benzida na Vigília Pascal e a 
recordação da vida. 

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

(Neste momento uma pessoa da equipe de liturgia acende as 
velas do altar.)

(Fr. Telles Ramon, Arnaldo Temochko - Rosana Belinati)
Anunciai com gritos de alegria, proclamai aos 
confins de toda terra: o Senhor nos libertou, 
aleluia!
1 - A escuridão passou... a luz do Sol surgiu. O 
Cristo, nosso irmão, seu povo redimiu!
2 - Por sua ressurreição, cantamos seu amor, 
libertos do poder das garras do opressor.
(Terminado o canto, todos ficam em pé para o canto inicial.)

Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial (Frei Fabreti) 
1 - Novo sol brilhou, a vida superou sofrimento, 
dor e morte, tudo enfim. Nosso olhar se abriu, 
Deus mesmo se incumbiu de tomar-nos pela 
mão assim. 

O Deus de amor, jamais se descuidou, em seu 
vigor, Jesus ressuscitou. 
2 - Estender a mão, abrir o coração, acolher, 
compartilhar e perdoar, é fazer o céu cumprir o 
seu papel, já na terra tem que vigorar.

3. Saudação
Presidente - O Senhor Ressuscitou! Aleluia! 
Chegamos ao dia da nova criação: é o mistério 
da Páscoa do Senhor Jesus! O dia nos convida à 
alegria e à confraternização: o Senhor ressurgiu 
e fez de nós um novo povo com uma nova 
história e uma nova missão a ser cumprida. 
Sejamos tocados pela alegria e pelo júbilo 
deste dia e cantemos aleluia pela vida que 
continua irrompendo em meio a desesperança. 
Celebrando este dia que o Senhor fez para nós, 
exultando a Ressurreição de Cristo com Ele, por 
Ele e n’Ele as nossas esperanças de vida nova, 
tracemos sobre nós o sinal que nos congrega na 
fé. Em nome do Pai...
Presidente - O Deus que nos libertou do pecado 
e da morte eterna e nos recebe no Reino do seu 
Filho amado, esteja sempre convosco. Bendito 
seja Deus...

Presidente - Com a fé na Ressurreição tudo ganha 
sentido quando assumimos o compromisso na 
luta por um mundo mais justo e mais humano 
no serviço aos pobres, aos necessitados, aos 
crucificados e sepultados de hoje. Lembremo-
nos dos fatos marcantes dessa semana em nossa 
Comunidade/Paróquia (recordação da vida).

4. Entrada do Círio
Presidente - O Círio Pascal é o sinal da presença do 
Cristo Ressuscitado no meio de nós. Acolhamos 
com fé e respeito o Senhor da Vida.
Enquanto se canta, uma pessoa com veste branca ou dourada 
entra com o Círio Pascal. Chegando próximo ao altar, proclama 
com clareza: “Bendito sejais, Deus da vida, pela Ressurreição 
de Jesus Cristo e por esta luz radiante!”
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7. 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.

(D.R)
Vamos juntos cantar, celebrando o que Deus fez 
e faz para nós. A Palavra é o amor nos falando; 
com amor ouviremos sua voz.

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

9. Salmo Responsorial 117 (CD Liturgia XV - Páscoa)
Este é o dia que o Senhor fez para nós: alegremo-
nos e nele exultemos!
- 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!

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

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

12. Canto de Aclamação (CD Liturgia XV - Páscoa)
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
1 - O nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, já 
foi imolado. Celebremos, assim, esta festa, na 
sinceridade e verdade.

13. 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).

14. Partilha da Palavra

15. Profissão da Fé
Presidente - Neste dia de solene ação de graças e 
profissão de fé na Páscoa do Senhor, renovemos 
nossa confiança no Deus da Vida, cantando.

(Reginaldo Veloso)
Luz radiante, luz de alegria, luz da glória, Cristo 
Jesus! (bis)
1 - És do Pai imortal e feliz o clarão que em tudo 
reluz!

5. Deus nos Perdoa
Presidente - Neste dia em que celebramos a vitória 
de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós 
somos convidados a morrer ao pecado e ressurgir 
para uma vida nova. Inclinemos nossa cabeça e 
reconheçamo-nos necessitados da misericórdia 
do Pai (silêncio).
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.
(Reginaldo Veloso)
1 - Eu vi, eu vi, vi foi água a manar, do lado direito 
do Templo a jorrar:
Amém, amém, amém, aleluia! (bis)
2 - E quantos foram por ela 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 Deus, é a vossa bondade.
R.: Senhor, eu vos peço, ouvi-me, escutai-me.
Presidente - Deus de amor e bondade, tenha 
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e 
nos conduza à vida eterna. Amém.

6. Hino do Glória
Presidente - Glorifiquemos a Deus nosso Pai que 
nos faz participantes da Páscoa de Cristo, o Cordeiro 
Imolado, Senhor da vida e da história, cantando. 
(Grupo Capella) 
Glória, glória, glória, glória. 
1 - Glória à Deus lá nas alturas, paz na terra a 
seus amados! A Vós Louvam, Rei Celeste, os que 
foram libertados! 
2 - Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, 
bendizemos; damos glória ao vosso nome, vossos 
dons agradecemos! 
3 - Senhor nosso, Jesus Cristo, Unigênito do 
Pai, Vós de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas 
perdoai! 
4 - Vós que estais junto do Pai, como nosso 
intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei 
nosso clamor! 
5 - Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, Senhor, 
com Espírito Divino, de Deus Pai no esplendor!

Deus nos fala

Nossa resposta
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(Folclore Religioso - adaptação Frei Policarpo Berri)
Creio em Deus Pai, todo poderoso, Criador do 
céu e da terra, e em Jesus Cristo, um só seu 
Filho, nosso Senhor, (todos se inclinam) o qual foi 
concebido, pelo Espírito Santo, nasceu de Maria 
Virgem, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, 
foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos 
infernos e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, 
subiu aos céus, subiu aos céus, e está sentado à 
mão direita de Deus Pai todo poderoso, donde 
há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio 
no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na 
comunhão dos santos, na remissão dos pecados, 
na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.

16. Preces da Comunidade
Presidente - Confiantes no amor e na bondade do 
Pai, peçamos por nossas necessidades. Após cada 
pedido, cantemos.  Acolhei nossa prece, Senhor! 
Sobre nós derramai vosso amor! (Vossa Igreja vos pede)

- Concedei, Senhor, a Vossa Igreja a graça de 
sermos testemunhas autênticas da Ressurreição, 
para que possamos anunciar e vivenciar com 
fidelidade o que Jesus nos ensinou. Nós vos 
pedimos.
- Convertei, Senhor, os corações dos nossos 
governantes, para que, à luz do Cristo Ressuscitado 
aprendam a viver a partilha dos bens e a cuidar 
do bem comum. Nós vos pedimos.
- Abençoai, Senhor, as crianças e adultos que 
receberam o Sacramento do Batismo nesses dias, 
assim como todos nós, para que cresçamos no 
Vosso conhecimento e no compromisso com o 
Reino de justiça e paz. Nós vos pedimos.
-  Encorajai, Senhor, as pessoas que sofrem pelo 
flagelo da fome, para que perseverem na fé e na 
esperança na luta por uma vida digna. Nós vos 
pedimos.
- Ajudai-nos, Senhor, a sermos fiéis testemunhas 
da ressurreição, assim como as mulheres que 
foram ao túmulo, para que, a exemplo delas, 
possamos anunciar o Ressuscitado, levando esta 
alegria e esta Luz em todos os ambientes que 
vivemos. Nós vos pedimos.
Presidente - Pai Santo, ouvi e atendei as preces 
que vos apresentamos e as que ficaram no 
silêncio dos nossos corações. Por Cristo, nosso 
Senhor. Amém.

17. Apresentação dos Dons
A comunidade apresenta os gestos concretos realizados durante 
a Campanha da Fraternidade. Ao final, todos cantam.

Presidente - Celebrar o Cristo ressuscitado é ter 
olhos novos para ver o novo acontecendo onde a 
vida está brotando. Celebrar a Páscoa é, portanto, 
comprometer-se com o resgate da Vida em todas 
as manifestações. Apresentemos ao Altar do 
Senhor os sinais da ressurreição presentes em 
nossa comunidade.

(Frei Luiz Turra)
Dai-lhes vós mesmos de comer, que o milagre 
vai acontecer. (bis) 

18. Canto das Oferendas 
(Frei J. M. Cadenassi - Júlio César Marques Ricarte) 
1 - Sê bendito, Senhor, para sempre pelos frutos 
das nossas jornadas! Repartidos na mesa do 
Reino, anunciam a paz desejada! 
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 leva 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!

19. Louvação
Presidente - Louvemos ao Senhor nosso Deus 
por todo bem que há no meio de nós, sinais do 
Ressuscitado, cantando.
(CD Celebrando o Dia do Senhor 2)
1 - Suba aos céus o nosso louvor, aleluia, aleluia! 
Cristo vivo, o intercessor, aleluia, aleluia!
2 - Superou a corrupção, aleluia, aleluia! Deu-nos 
vida em profusão, aleluia, aleluia!
3 - E por nós se entregou, aleluia, aleluia! Nova 
Páscoa inaugurou, aleluia, aleluia!
4 - És da morte o vencedor, aleluia, aleluia! És do 
mundo o Redentor, aleluia, aleluia!
5 - Ressurgido, sobe aos céus, aleluia, aleluia! De 
onde voltará aos seus, aleluia, aleluia.

Neste momento, em silêncio, os ministros trazem o Pão 
consagrado, onde houver, para o altar, conforme o Doc. 108, 
CNBB - Roteiro 2. Este não é momento de Adoração!

20. Pai Nosso
Presidente - Guiados pelo Espírito do Senhor e 
iluminados por seu divino ensinamento, ousamos 
dizer. Pai Nosso...

21. Momento da Paz
Presidente - Na alegria da Páscoa de Cristo, 
rezemos em silêncio pela paz.

22. Canto de Comunhão (se houver) 
(CD Liturgia XVI - Páscoa)
Cristo ressuscitou, e nós; com Ele! Aleluia, 
aleluia! (bis)
1-  Bendito seja o Pai de Jesus, que nos cobriu de 
bênçãos celestes.
2 -  Nós vos louvamos e bendizemos porque a luz 
de Jesus dissipou nossas trevas.

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças
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Boa-Nova da paz, manifestada em Cristo, destina-
se a todos os povos. Jesus de Nazaré, ungido por 
Deus com o Espírito Santo, “andou por toda parte, 
fazendo o bem e curando a todos os que estavam 
dominados pelo demônio”. O seu ministério 
começou na Galileia e terminou em Jerusalém 
por meio de sua morte salvífica por todos. “Mas 
Deus o ressuscitou e o constituiu Juiz dos vivos e 
dos mortos.” O Salmo 117 convida a dar graças 
ao Senhor pelas maravilhas da salvação. “Este é 
o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e 
nele exultemos”. A segunda leitura impele a viver 
como ressuscitados, seguindo o caminho da vida 
nova em Cristo.: “Se ressuscitastes com Cristo, 
esforçai-vos por alcançar as coisas do alto”. Pelo 
batismo, participamos da ressurreição, da vitória 
de Cristo sobre a morte. O Evangelho começa com 
a atitude de Maria Madalena, que se dirige ao 
túmulo de Jesus, “bem de madrugada, quando 
ainda estava escuro”. É o primeiro dia da semana, 
que expressa o sentido teológico da nova criação, 
da Páscoa definitiva que nasce a partir da doação 
total de Jesus. O Papa Francisco ressalta que as 
primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus 
são as mulheres. Os apóstolos e os discípulos 
têm dificuldade de acreditar. As mulheres, não. 
Pedro corre até o sepulcro. Mas, detém-se diante 
do túmulo vazio... Deixemo-nos iluminar pela 
ressurreição de Cristo, deixemo-nos transformar 
pela sua força, para que também por meio de 
nós, no mundo, os sinais de morte deixem lugar 
para os sinais de vida. Levemos em frente esta 
certeza: o Senhor está vivo e caminha ao nosso 
lado na vida. Alegremo-nos e exultemos porque o 
Senhor Jesus ressuscitou! Deixemo-nos iluminar 
pela força da ressurreição de Cristo, a fim de que 
as nossas existências se tornem um testemunho 
da vida que é mais forte que o pecado e a morte.     

(Roteiros Homiléticos CNBB - Ano A)

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 2,42-47; Sl 117; 1Pd 1,3-9; Jo 20,19-31

3 -  Nós vos louvamos e bendizemos porque em 
nós derramastes o Espírito Santo.
4 -  Nós vos louvamos e bendizemos nesta 
celebração da vitória de Cristo.
5 - Nós vos louvamos e bendizemos por tudo que 
em nós por Jesus operastes.

23. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Deus, vossa 
Igreja se renova: tem mais vigor e mais força 
quando se reúne e se alimenta de vossa Palavra 
e partilha sua vida e os sinais de ressurreição 
que transformam nossa vida. Hoje e sempre 
protegei cada um de nós, aqui reunidos, para 
que possamos um dia completar a nossa Páscoa, 
chegando à vida eterna. Por Cristo, nosso Senhor. 
Amém.

24.  Breves Avisos
- No próximo domingo, 16/04, Romaria Diocesana 
ao Convento da Penha. Participem!

25. 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.
- Alegrai-vos e exultai! O Senhor ressuscitou! Ide 
em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças 
a Deus.

26. Canto Final (Eugênio Jorge) 
Eis que faço novas todas as coisas, que faço 
novas todas as coisas, que faço novas todas as 
coisas. (bis) 
1 - É vida que brota da vida, é fruto que cresce do 
amor. É vida que vence a morte, é vida que vem 
do Senhor. (bis) 
2 - Deixei o sepulcro vazio, a morte não me 
segurou. A pedra que então me prendia no 
terceiro dia rolou. (bis) 
3 - Eu hoje lhe dou vida nova, renovo em Ti o 
amor, lhe dou uma nova esperança, tudo o que 
era velho passou. (bis)

Meditando a Palavra de Deus
O livro dos Atos dos Apóstolos acentua que, no 
mistério da morte e ressurreição de Jesus Cristo, 
Deus aboliu toda a “distinção entre as pessoas”. A 

Deus nos envia


