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Semana Santa 
 

 Sagrado Tríduo Pascal 
 

Oitava de Páscoa 
 

 
 

Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor 



 
BENÇÃO E PROCISSÃO DE RAMOS 

 
I Hosana ao Filho de Davi 
 
Hosana ao Filho de Davi! Hosana ao Filho de Davi! 
Benedito o que vem em nome do Senhor, Rei de Israel, 
Hosana nas alturas! 
Hosana ao Filho de Davi! Hosana ao Filho de Davi! 
Os filhos dos hebreus com ramos de oliveira foram ao 
encontro do Senhor clamando: Hosana nas alturas! 
Hosana nas alturas! 
 
 Ao Senhor pertence a terra e sua plenitude, 
O mundo inteiro com os seus seres que o povoam, 
Porque ele a tornou firme sobre os mares 
E sobre as águas a mantém inabalável. 
 
  Quem subirá até o monte do Senhor?  
Quem ficará em sua santa habitação? 
Quem tem mãos puras e inocente o coração, 
Quem não dirige sua mente para o crime. 
 
  Dizei-nos: quem é este Rei da glória? 
O Senhor Rei da glória, é o Senhor Onipotente. 
O Rei da glória é o Senhor do Universo. 
O Rei da glória e o Senhor de toda a terra. 
 
II Os filhos dos hebreus 
 
Os filhos dos hebreus, com ramos de palmeira 
Correram ao encontro de Jesus, nosso Senhor, 
Cantando e gritando: Hosana, ó Salvador! 
 
 O mundo e tudo que tem nele é de Deus  
A terra e os que aí vivem, todos seus 
Foi Deus que a terra construiu por sobre os mares  
No fundo do oceano, seus pilares! 
 
 Quem vai morar no templo de sua Cidade?  
Quem pensa e vive longe das vaidades. 
Pois Deus, o Salvador o abençoará  
No julgamento o defenderá! 
 
  Assim, são todos os que prestam culto a Deus  
Que adoram o Senhor, Deus dos hebreus 
Portões antigos, se escancarem, vai chegar  
Alerta! O Rei da glória vai entrar! 
 
  Quem é, quem é, então, quem é o Rei da glória?  
O Deus, forte Senhor da nossa história 
Portões antigos, se escancarem, vai chegar  
Alerta! O Rei da glória vai entrar! 
 
  Quem é, quem é, então, quem é o Rei da glória?  
O Deus que tudo pode, é o Rei da glória 
Aos Três, ao Pai, ao Filho e ao Confortador  
Da Igreja que caminha o louvor! 
 
 
 
III Glória, louvor 

 
Glória, louvor e honra a Ti, 
Cristo Rei, Redentor!  
 
 De Israel Rei esperado, 
de Davi ilustre filho, 
o Senhor é que te envia, 
ouve, pois, nosso estribilho! 
 
 Todos juntos te celebram, 
quer na terra ou nas alturas, 
cantam todos teus louvores 
anjos, homens, criaturas! 
 
 Veio a ti o povo hebraico 
com seus ramos e suas palmas, 
também hoje, te trazemos 
nossos hinos, nossas almas! 
 
 Festejaram tua entrada, 
que ao Calvário conduzia, 
mas agora que tu reinas, 
bem maior é nossa alegria! 
 
IV Hosana hei 

Hosana hei, hosana há, 
hosana hei, hosana hei, hosana há.  
 
 Ele é o Santo, é o Filho de Maria, 
é o Deus de Israel, é o Filho de Davi. 
Santo é seu nome, é o Senhor Deus do Universo. 
Glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador.  
 
 Vamos a Ele com as flores dos trigais, 
com os ramos de oliveira, com alegria e muita paz. 
 
 Ele é o Cristo, é o unificador, 
é hosana nas alturas, é hosana no amor.  
 
V Hosana ao Filho de Davi! 

 
Hosana ao Filho de Davi!  
 
 Bendito o que vem em nome do Senhor! 
    
  Rei de Israel, hosana nas alturas! 
 

VI Hosana e viva! 

 
Hosana, hosana e viva! Hosana, hosana e viva! 
De Davi o Filho viva! De Davi o Filho viva! 
 
 Vejam, lá vem ele vindo, Vejam, lá vem ele vindo, 
Todo o povo aplaudindo, Todo o povo aplaudindo! 
 
 Vem em nome do Senhor, Vem em nome do Senhor, 
Bendito Libertador! Bendito Libertador! 
 
VII O amor é a tua lei 

 



Tu és o Rei dos reis:  
o Deus do céu deu-te Reino, força e glória. 
E entregou em Tuas mãos a nossa história: 
Tu és Rei, e o amor é Tua lei!  
 
 Sou o primeiro e o derradeiro, 
fui ungido pelo amor. 
Vós sois Meu povo, eu vosso Rei 
e Senhor Redentor!  
 
 Vos levarei ás grandes fontes, 
dor e fome não tereis. 
Vós sois Meu povo, eu vosso Rei. 
Junto a mim vivereis! 
 

HISTÓRIA DA PAIXÃO  
 
Salve, ó Cristo obediente, salve, Amor onipotente, 
Que te entregou à cruz e te recebeu na luz! 
 
 O Cristo obedeceu até a morte,  
Humilhou-se e obedeceu o bom Jesus, 
Humilhou-se e obedeceu, sereno e forte  
Humilhou-se e obedeceu até a cruz. 
 
  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!  
 

APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 
 
Ó morte, estás vencida 
Pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida! 
  
 O Servo do Senhor fez sua, nossa dor. 
                
  De Adão a triste sorte, ao Cristo trouxe a morte. 
             
 Eis o Cordeiro mudo vazio está de tudo. 
  
 Amou a humilhação por ela a redenção. 
 
 O sangue no suplício, selou o sacrifício. 
 
 Transfigurou-se a cruz em símbolo de luz. 
 
 A Páscoa do Senhor remiu a nossa dor. 
 
 Por Ti, Senhor da glória, é nossa esta vitória. 
 
 Cruz, dor, ressurreição, eis nossa salvação! 
 

SANTO 
 
Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do universo. 
O céu e a terra proclamam a vossa glória. 
Hosana nas alturas! 
Bendito o que vem em nome do Senhor,  
Hosana nas alturas! 
 

CORDEIRO 

 
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, 
Tende piedade de nós. 
 
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, 
Tende piedade de nós. 
 
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, 
Dai-nos a paz. 
 

COMUNHÃO  
 
Eu vim para que todos tenham vida 

 
Eu vim para que todos tenham vida,  
que todos tenham vida plenamente. 
 
 Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. 
Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão 
Onde está o teu irmão, eu estou presente nele. 
 
 Eu passei fazendo o bem, eu curei todos os males, 
Hoje és minha presença junto a todo sofredor 
Onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele. 
 
  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. 
 
  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. 
 
Prova de amor  

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

 
 Nisto todos saberão que vós sois os meus discípulos: 
Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. 
 
 

FINAL 
 
Bendita e louvada seja 

 Bendita e louvada seja no céu a divina luz.   
E nós também na terra, louvemos a Santa Cruz. 
 

http://conventodapenha.org.br/liturgia/bendita-e-louvada-seja-adoracao-da-cruz-ii
http://conventodapenha.org.br/liturgia/bendita-e-louvada-seja-adoracao-da-cruz-ii


 Os céus cantam a vitória de Nosso Senhor Jesus.  
Cantemos também na terra, louvores à Santa Cruz. 
 
 Sustenta gloriosamente nos braços o bom Jesus.  
Sinal de esperança e vida o lenho da Santa Cruz. 
 
 Humildes e confiantes levemos a nossa cruz,  
seguindo sublime exemplo de Nosso Senhor Jesus. 
 

  Cordeiro imaculado, por todos morreu Jesus;  
pagando as nossas culpas, é rei pela sua Cruz. 
 
 É arma em qualquer perigo, é raio de eterna luz;  
bandeira vitoriosa o santo sinal da Cruz. 
 
 Ao povo, aqui reunido, dai graça, perdão e luz!  
Salvai-nos, ó Deus clemente, em nome da Santa Cruz! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Missa Vespertina da Ceia do Senhor 
 

CANTO PROCESSIONAL  
 
I Quanto a nós devemos gloriar-nos 

 
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. 
 
 Esta é a noite da ceia pascal, 
a ceia em que o nosso Cordeiro se imolou. 
 
 Esta é a noite da ceia do amor, 
a ceia em que Jesus por nós se entregou. 
 
 Esta é a ceia da nova aliança, 
a aliança confirmada no sangue do Senhor. 
 
II Nós nos gloriamos 

 
Nós nos gloriamos na cruz de nosso Senhor 
Que hoje resplandece com o novo mandamento do 
amor. 
 
 Na ceia da nova aliança,  
Jesus na tarde santa ao Pai se entregou. 
Na ceia que hoje acontece  
o povo oferece a Deus o seu louvor. 
 
 Comer e beber pão e vinho,  
sinais de carinho, anúncio de amor. 
Na luta de cada jornada,  
a cruz é pesada. Salvai-nos, Senhor. 
 
  Viver, partilhar cada dia  
a dor, a alegria, nos faz celebrar. 
A Páscoa de Cristo, de novo,  
na vida do povo, pra ressuscitar. 
 
 O povo carrega tua cruz  
no escuro e na luz, marchando assim vai 
A cruz plenifica a vida,  
resposta sofrida, vontade do Pai. 
 

ATO PENITENCIAL 
 
 Senhor, servo de Deus, que libertastes a nossa vida, 

Tende piedade de nós! 
Senhor, tende piedade de nós! 
 
 Ó Cristo, nosso irmão, que conheceis nossa fraqueza, 
Tende piedade de nós! 
Cristo, tende piedade de nós! 
 
 Senhor, Filho de Deus que vos tornaste obediente, 
Tende piedade de nós! 
Senhor, tende piedade de nós! 
 

GLÓRIA  
 
I Glória  

 
Glória, glória, glória a Deus nas alturas 
E na terra paz aos homens!  
 
 Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai todo poderoso.  
Nós vos louvamos, nós vos bendizemos 
Nós vos adoramos, nós vos glorificamos. 
 
 Nós vos damos graças por vossa imensa glória. 
Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito 
Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. 
 
 Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.  
Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. 
Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós.  
 
 Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, 
Só vós o Altíssimo, Jesus Cristo  
Com o Espírito Santo na glória de Deus Pai. 
 
II Glória  

 

 Glória a Deus nos altos céus, paz na terra a seus amados 
A vós louvam Rei celeste os que foram libertados! 
 
Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos seus. 
 
 Deus e Pai nos vos louvamos, adoramos, bendizemos. 
Damos glória ao Vosso Nome, vossos dons agradecemos! 
 
 Senhor, Nosso Jesus Cristo Unigênito do Pai                                                                  
Vós de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai! 
 

 Vós que estais junto do Pai, como nosso Intercessor. 

Acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor! 



 Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, o Senhor, 
Com o Espírito Divino De Deus Pai no esplendor. 
 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 
   
Eu vos dou um novo mandamento:  
Que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei, 
disse o Senhor. 
 
 Jesus, que amara os seus que estavam no mundo 
Amou-se até o fim. 
 

LAVA –PÉS 
 
 Jesus erguendo-se da ceia, jarro e bacia tomou 
Lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. 
Aos pés de Pedro inclinou-se, ó mestre, não, por quem és?  
Não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. 
 És o Senhor, tu és o Mestre, os meus pés não lavarás! 
O que ora faço não sabes, mas depois compreenderás. 
Se eu vosso Mestre e Senhor vossos pés hoje lavei, 
Lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei.  
 
 Eis como irão reconhecer-vos como discípulos meus:  
Se vos amais uns aos outros, disse Jesus para os seus. 
Dou-vos novo mandamento, deixo ao partir nova lei: 
Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei.  
 

APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 
 
Onde o amor e a caridade, Deus aí está. 
. 
 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. 
 
 Todos juntos num só corpo congregados, 
pela mente não sejamos separados. 
Cessem rixas. cessem lutas, divisões, 
E esteja, em nosso meio, Cristo Deus. 
 
 Junto, um dia, com os eleitos nós vejamos 
Tua face gloriosa, Cristo Deus: 
Gáudio puro que é imenso e que ainda vem, 
Pelos séculos dos séculos. Amém. 
 

SANTO 
 
 Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do universo 
O céu e a terra proclamam vossa glória, ó Senhor. 
 
Hosana, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas 
Hosana, Hosana, Hosana, hosanas ao Senhor. 
 
 Bendito o que vem em nome do Senhor. 
 

CORDEIRO 
 
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, 
Tende piedade de nós. 
 
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, 

Tende piedade de nós. 
 
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, 
Dai-nos a paz. 
 

COMUNHÃO  
 
I Tomai e comei 

 

 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.  
 

 Comei o pão; é meu corpo imolado  
por vós, perdão para todo o pecado. 
 
 E vai nascer do meu sangue a esperança,  
o amor, a paz; uma nova aliança. 
 
 Eu vou partir; deixo o meu testamento.  
Vivei no amor! Eis o meu mandamento. 
 
 Irei ao Pai; sinto a vossa tristeza;  
porém, no céu, vos preparo outra mesa. 
 
 De Deus virá o Espírito Santo,  
que vou mandar pra enxugar vosso pranto. 
 
 Eu vou, mas vós me vereis novamente;  
estais em mim e eu em vós estou presente. 
 
 Crerá em mim e estará na verdade,  
quem vir cristãos, na perfeita unidade. 
 
II É sangue o que era vinho 
 
É sangue o que era vinho. É corpo o que era pão. 
Cristo venceu o tormento, é nosso sustento e se faz 
comunhão. 

 
 As núpcias do Cordeiro em brancas veste vamos 
Transpondo o mar vermelho ao Cristo rei cantamos. 
 
 Por nós no altar da cruz seu corpo ofereceu 

Comendo deste pão nascemos para Deus. 
 
 O Cristo, nossa Páscoa, morreu como um cordeiro 
Seu corpo é nossa oferta, pão vivo verdadeiro. 
 
 Da morte o Cristo volta a vida é seu troféu 

O injusto traz cativo e a todos abre o céu. 
 
 Jesus, pascal Cordeiro em vós se alegra o povo 

Que livre pela graça em vós nasceu de novo. 
 
 Seu sangue em nossas portas afasta o anjo irado 
Das mãos de um rei injusto seu povo é libertado. 
 

TRANSLADAÇÃO DO  
SANTÍSSIMO SACRAMENTO 



 
 Vamos todos louvar juntos 
O mistério do amor, 
pois o preço deste mundo 
foi o sangue redentor, 
recebido de Maria, 
que nos deu o Salvador. 
 
 Veio ao mundo por Maria, 
foi por nós que ele nasceu. 
Ensinou sua doutrina, 
com os homens conviveu. 
No final de sua vida, 
Um presente ele nos deu. 
 
 Observando a Lei mosaica, 
Se reuniu com os irmãos. 
Era noite, despedida. 
Numa ceia: refeição. 
Deu-se aos doze em alimento, 
pelas suas próprias mãos. 
 
 A palavra do Deus vivo 
transformou o vinho em pão 
no seu sangue e no seu corpo 
para nossa salvação. 
O milagre nós não vemos, 
basta a fé no coração. 
 
Quando a procissão chega ao local da reposição, o sacerdote 

deposita o cibório no tabernáculo. Colocado o incenso no turíbulo, 

ajoelha-se e incensa o Santíssimo Sacramento enquanto se canta 

Tão sublime sacramento. Em seguida, fecha-se o tabernáculo. 

 
 Tão sublime sacramento 
adoremos neste altar,  
pois o Antigo Testamento 
deu ao Novo seu lugar. 
Venha a fé por suplemento 
os sentidos completar. 
 
 Ao eterno Pai cantemos 
e a Jesus, o Salvador. 
Ao Espírito exaltemos  
na Trindade eterno amor. 
Ao Deus Uno e Trino demos 
alegria do louvor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Celebração da Paixão do Senhor
 

HISTÓRIA DA PAIXÃO  
 
Salve, ó Cristo obediente, salve, Amor onipotente, 
Que te entregou à cruz e te recebeu na luz! 
 
 O Cristo obedeceu até a morte,  
Humilhou-se e obedeceu o bom Jesus, 
Humilhou-se e obedeceu, sereno e forte  
Humilhou-se e obedeceu até a cruz. 
 
  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!  

 

APRESENTAÇÃO DA SANTA CRUZ  
 
 Eis o lenho da cruz, 
do qual pendeu a salvação do mundo. 
 
Vinde, adoremos! 
 

ADORAÇÃO DA SANTA CRUZ  
 
I Que te fiz meu povo eleito? 
 

 Que te fiz meu povo eleito? Dize em que te contristei! 
Que mais podia ter feito? Em que foi que eu te faltei? 
 
Deus santo, Deus forte, Deus imortal,  
tende piedade de nós. 
 

 Eu te fiz sair do Egito com maná te alimentei: 
Preparei-te bela terra tu cruz para o teu rei! 
 

 Bela vinha eu te plantara, tu plantaste a lança em mim 
Águas doces eu te dava foste amargo até o fim! 
 

 Flagelei por ti o Egito, primogênitos matei 
Tu porém, me flagelaste entregaste o próprio rei! 
 
 Eu te abri o mar Vermelho, tu me abriste o coração; 
a Pilatos me levaste, eu levei-te pela mão! 
 
 Só na cruz tu me exaltaste, quando em tudo te exaltei;  
por que à morte me entregaste? Em que foi que eu te faltei? 
 
II Que foi povo meu que te fiz? 

 

 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! 
 
 

 Te lembras do Egito, que dor?  
E eu te tirei com mão firme. 
E agora me vens com furor? 
E queres co'a lança ferir-me? 
 
 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? 
 
 Fartei com maná teu deserto,  
da pedra te dei água pura. 
E agora me zombas de perto,  
na sede me dás amargura? 
 
 Só tive palavras de alento   
e quis boa terra te dar: 
não pude te ver ao relento.  
E insultos gritaste sem par?  
 
 Fui simples, sereno semblante,  
a vida te dei, dom supremo: 
de ti me ocupei incessante.  
E tu me acusaste blasfemo?  
 
 Falei pelos fracos sem medo,  
curei, perdoei, foi tua luz. 
E tu, com teu torpe segredo,  
a mim reservastes uma cruz? 
 
III Bendita e louvada seja 

 
 Bendita e louvada seja no céu a divina luz.   
E nós também cá na terra, louvemos a Santa Cruz. 
 
 Os céus cantam a vitória de Nosso Senhor Jesus.  
Cantemos também na terra, louvores à Santa Cruz. 
 
 Sustenta gloriosamente nos braços o bom Jesus.  
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Sinal de esperança e vida o lenho da Santa Cruz. 
 

 Humildes e confiantes levemos a nossa cruz,  
seguindo sublime exemplo de Nosso Senhor Jesus. 
 
 Cordeiro imaculado, por todos morreu Jesus;  
pagando as nossas culpas, é rei pela sua Cruz. 
 
 É arma em qualquer perigo, é raio de eterna luz;  
bandeira vitoriosa o santo sinal da Cruz. 
 
 Ao povo, aqui reunido, daí graça, perdão e luz! 
Salvai-nos, ó Deus clemente, em nome da Santa Cruz! 
 
III Perdão meu Jesus 

 
Perdão meu Jesus, Perdão, Deus de amor, 
Perdão, Deus clemente, Perdão, meu Senhor! 
 
 Eis-me a vossos pés, grande pecador; 
Meus enormes crimes, Perdoai, Senhor. 
 
 Já os meus pecados, lamento com dor; 
Estou compungindo, Perdoai, Senhor. 
 
 De quanto sofrestes, fui o causador; 
Por estes tormentos, Perdoai, senhor. 
 
 Por vossas angústias, oração, suor, 
E cálice do horto, Perdoai, Senhor. 
 
 Pelas bofetadas, com que em furor, 
Vos ferem o rosto, Perdoai, Senhor. 
 
 Pela coroa d'espinhos, que vos mandaram pôr, 
Na fronte divina, Perdoai, senhor. 
 
 Pela santa Virgem, que com grande dor, 
Foi ao vosso encontro, Perdoai, Senhor. 
 
 Pela cruz pesada, que vos pôs sem côr, 
Pelas vossas quedas, Perdoai, senhor. 
 
 Pela cruel lança, com que um malfeitor,  
Rasgou vosso lado, Perdoai, Senhor. 
 

COMUNHÃO  
 
Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão.  
 
 Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: 
Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. 
 
 Vós sereis os meus amigos se seguirdes meu preceito: 
Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. 
 
 Como o Pai sempre me ama, assim também Eu vos amei: 
Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. 
 
 Permanecei no meu amor e segui meu mandamento: 
Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. 

 
 E chegado a minha Páscoa, vos amei até o fim: 
Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. 

 
 Nisto todos saberão que vós sois os meus discípulos: 
Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. 
 
Eu vim para que todos tenham vida 

 
Eu vim para que todos tenham vida,  
 
 
 
que todos tenham vida plenamente. 
 
 Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. 
Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão 
Onde está o teu irmão, eu estou presente nele. 
 
 Eu passei fazendo o bem, eu curei todos os males, 
Hoje és minha presença junto a todo sofredor 
Onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele. 
 
  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. 
 
  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. 
 
 

Após a Oração sobre o povo 
Todos se retiram em silêncio 

Não há canto final. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

Solene Vigília Pascal 
 

Exsultet  

PROCLAMAÇÃO DA PÁSCOA 

 

Esta proclamação, se necessário, poderá ser feita por cantor que 
não seja padre ou diácono, que omitirá as palavras E vós, que 
estais aqui até o fim do convite, como também a saudação O 
Senhor esteja convosco. 
 

 Exulte o céu, e os Anjos triunfantes,  
mensageiros de Deus, desçam cantando;  
façam soar trombetas fulgurantes,  
a vitória de um Rei anunciando.  
 
 Alegre-se também a terra amiga,  
que em meio a tantas luzes resplandece;  
e, vendo dissipar-se a treva antiga,  
ao sol do eterno rei brilha e se aquece.  
 
 Que a mãe Igreja alegre-se igualmente,   
erguendo as velas deste fogo novo,  
e escute, reboando de repente,  
o Aleluia cantado pelo povo.  
 
(E vós, que estais aqui, irmãos queridos,  
em torno desta chama reluzente, 
erguei os corações, e assim unidos  
invoquemos a Deus onipotente. 
 
Ele, que por seus dons nada reclama,  
quis que entre os seus levitas me encontrasse:  
para cantar a glória desta chama,  
de sua luz um raio me traspasse!) 
 
V. O Senhor esteja convosco.  
R. Ele está no meio de nós. 
V. Corações ao alto.  
R. O nosso coração está em Deus.  
V. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.  
R. É nosso dever e nossa salvação.  
 
 Sim, verdadeiramente é bom e justo  
cantar ao Pai de todo o coração,  
e celebrar seu Filho Jesus Cristo,  
tornado para nós um novo Adão.  
 
 Foi ele quem pagou do outro a culpa,  
quando por nós à morte se entregou:  
para apagar o antigo documento  

na cruz todo o seu sangue derramou.  
 
(Ó noite de alegria verdadeira 
Que une de novo o céu e terra inteira.) 
 
 Pois eis agora a Páscoa, nossa festa,  
em que o real Cordeiro se imolou:  
marcando nossas portas, nossas almas,  
com seu divino sangue nos salvou.  
 Esta é, Senhor, a noite em que do Egito  
retirastes os filhos de Israel,  
transpondo o mar Vermelho a pé enxuto,  
rumo à terra onde correm leite e mel.  
 
 Ó noite em que a coluna luminosa  
as trevas do pecado dissipou,  
e aos que creem no Cristo em toda a terra  
em novo povo eleito congregou!  
 
 Ó noite em que Jesus rompeu o inferno,  
ao ressurgir da morte vencedor:  
de que nos valeria ter nascido,  
se não nos resgatasse em seu amor?  
 
 Ó Deus, quão estupenda caridade  
vemos no vosso gesto fulgurar:   
não hesitais em dar o próprio Filho, 
para a culpa dos servos resgatar.  
 
 Ó pecado de Adão indispensável,  
pois o Cristo o dissolve em seu amor;  
ó culpa tão feliz que há merecido  
a graça de um tão grande Redentor!  
 
 Só tu, noite feliz, soubeste a hora  
em que o Cristo da morte ressurgia;  
e é por isso que de ti foi escrito:  
A noite será luz para o meu dia!  
 
 Pois esta noite lava todo crime,  
liberta o pecador dos seus grilhões;  
dissipa o ódio e dobra os poderosos,  
enche de luz e paz os corações.  
 
 Ó noite de alegria verdadeira,  



que prostra o Faraó e ergue os hebreus,  
que une de novo ao céu a terra inteira,  
pondo na treva humana a luz de Deus.  
 
 Na graça desta noite o vosso povo  
acende um sacrifício de louvor;  
acolhei, ó Pai santo, o fogo novo:  
não perde, ao dividir-se, o seu fulgor.  
 
 Cera virgem de abelha generosa  
ao Cristo ressurgido trouxe a luz:  
eis de novo a coluna luminosa,  
que o vosso povo para o céu conduz.  
 
 O círio que acendeu as nossas velas  
possa esta noite toda fulgurar;  
misture sua luz à das estrelas,  
cintile quando o dia despontar.  
 
 Que ele possa agradar-vos como o Filho, 
que triunfou da morte e vence o mal:  
Deus, que a todos acende no seu brilho,  
e um dia voltará, sol triunfal.  
 
R. Amém. 

 
Proclamação da Páscoa (versão CNBB) 

 
 Exulte de alegria dos anjos a multidão,  
exultemos, também, nós por tão grande salvação! 
 
 Do grande Rei a vitória cantemos o resplendor:  
das trevas surgiu a glória da morte o libertador. 
  
V. O Senhor esteja convosco!   
R. Ele está no meio de nós! 
V. Os corações para o alto!  
R.  A Deus ressoe nossa voz. 
  
 No esplendor desta Noite, que viu os hebreus libertos, 
Nós, os cristãos, bem despertos, brademos: morreu a morte! 
 
Bendito seja o Cristo, Senhor,  
que é do Pai imortal, esplendor!  
 
 No esplendor desta Noite que viu vencer o Cordeiro, 
por Cristo salvos, cantemos: a Seu sangue justiceiro! 
 
 No esplendor desta Noite, que viu ressurgir Jesus 
do sepulcro exultemos: pela vitória da cruz! 
 
  Noite mil vezes feliz, Deus por nós seu Filho deu!  
O Filho salva os escravos! quem tanto amor mereceu? 
 
  Noite mil vezes feliz, Ó feliz culpa de Adão  
que mereceu tanto amor, que recebeu tal perdão! 
 
 Noite mil vezes feliz: aniquilou-se a maldade,  
as algemas se quebraram, despontou a liberdade! 
 
 Noite mil vezes feliz: o opressor foi despojado,  
os pobres, enriquecidos, o céu à terra irmanado! 

 
 Noite mil vezes feliz! Em Círio de virgem cera,  
nova esperança se acende no ceio de Tua Igreja! 
 
  Noite mil vezes feliz, noite clara como o dia, 
na luz de Cristo glorioso exultemos de alegria! 
 

Glória 
 
I Glória  

 
Glória, glória, glória a Deus nas alturas 
E na terra paz aos homens!  
 
 Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai todo poderoso.  
Nós vos louvamos, nós vos bendizemos 
Nós vos adoramos, nós vos glorificamos. 
 
 Nós vos damos graças por vossa imensa glória. 
Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito 
Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. 
 
 Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.  
Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. 
Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós.  
 
 Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, 
Só vós o Altíssimo, Jesus Cristo  
Com o Espírito Santo na glória de Deus Pai. 
 
II Glória  

 
Glória, glória, glória a Deus nas alturas 
E na terra paz aos homens!  
 
 Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai todo poderoso.  
Nós vos louvamos, nós vos bendizemos 
Nós vos adoramos, nós vos glorificamos. 
 
 Nós vos damos graças por vossa imensa glória. 
Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito 
Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. 
 
 Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.  
Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. 
Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós.  
 
 Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, 
Só vós o Altíssimo, Jesus Cristo  
Com o Espírito Santo na glória de Deus Pai. 
 

Aleluia 

 

Aleluia 

Aleluia 

Aleluia 

 



Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
 

Dai graças ao Senhor, porque ele é bom! 
Eterna é a sua misericórdia!                            
A casa de Israel agora o diga: 
"Eterna é a sua misericórdia!" 
 
A mão direita do Senhor fez maravilhas, 
A mão direita do Senhor me levantou, 
A mão direita do Senhor fez maravilhas! 
Não morrerei, mas ao contrário, viverei 
Para cantar as grandes obras do Senhor! 
 
A pedra que os pedreiros rejeitaram 
Tornou-se agora a pedra angular. 
Pelo Senhor é que foi feito tudo isso: 
Que maravilhas ele fez a nossos olhos! 
 
 

LADAINHA 
 
Kyrie eleison 
Christe eleison 
Kyrie eleison 
 
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. 
São Miguel, rogai por nós. 
Santos Anjos de Deus, rogai por nós. 
São João Batista, rogai por nós. 
São José, rogai por nós. 
São Pedro e São Paulo, rogai por nós. 
Santo André, rogai por nós. 
São João, rogai por nós. 
São Tiago, rogai por nós. 
São João, rogai por nós. 
Santa Maria Madalena, rogai por nós. 
São Estevão, rogai por nós. 
Santo Inácio de Antioquia, rogai por nós. 
São Lourenço, rogai por nós. 
Santa Perpétua e Santa Felicidade, rogai por nós. 
Santa Inês, rogai por nós. 
São Gregório, rogai por nós. 
Santo Agostinho, rogai por nós. 
Santo Atanásio, rogai por nós. 
São Basílio, rogai por nós. 
São Martinho, rogai por nós. 
São Bento, rogai por nós. 
São Francisco e São Domingos, rogai por nós. 
São Francisco Xavier, rogai por nós. 
São João Maria Vianney, rogai por nós. 
Santa Catarina de Sena, rogai por nós. 
Santa Tereza de Jesus, rogai por nós. 
Santa Paulina, rogai por nós. 
Santo Antonio de Sant’Ana Galvão, rogai por nós. 
São José de Anchieta, rogai por nós. 
São João XXIII, rogai por nós. 
São João Paulo II, rogai por nós. 
Todos os Santos e Santas de Deus, rogai por nós. 
 
Sede-nos propício, ouvi-nos, Senhor. 
Para que nos livreis de todo mal, ouvi-nos, Senhor. 

Para que nos livreis de todo pecado, ouvi-nos, Senhor. 
Para que nos livreis da morte eterna, ouvi-nos, Senhor. 
Pela vossa encarnação, ouvi-nos, Senhor. 
Pela vossa morte e ressurreição, ouvi-nos, Senhor. 
Pela efusão do Espírito Santo, ouvi-nos, Senhor. 
Apesar de nossos pecados, ouvi-nos, Senhor. 
 
Se houver batismo 
Para que vos digneis dar a nova vida aos que chamastes ao 
batismo, ouvi-nos, Senhor. 
 
Se não houver batismo 
Para que santifiqueis com a vossa graça esta água, onde 
renascerão os vossos filhos, ouvi-nos, Senhor. 
 
Jesus, Filho do deus vivo, ouvi-nos, Senhor. 
 
Cristo, ouvi-nos 
Cristo, atendei-nos. 

 

RENOVAÇÃO DAS PROMESSAS DO BATISMO 

 
A nós descei, divina luz! 
A nós descei, divina luz! 
Em nossas almas acendei 
o amor, o amor de Jesus! 
 
 Vinde, Santo Espírito e do céu mandai 
luminoso raio! Luminoso raio! 
Vinde, Pai dos pobres, doador dos dons, 
Luz dos corações! Luz dos corações! 
 
 Grande defensor, em nós habitai 
e nos confortai! E nos confortai! 
Na fadiga pouso, no ardor brandura 
e na dor ternura, e na dor ternura. 
 
 Ó luz venturosa, divinais clarões  
encham os corações! Encham os corações! 
Sem um tal poder, em qualquer vivente, 
nada há de inocente! Nada há de inocente! 
 
 Lavai o impuro e regai o seco,  
sarai o enfermo! Sarai o enfermo! 
Dobrai a dureza, aquecei o frio,  
livrai do desvio! Livrai do desvio! 

 

ASPERSÃO 
 
I Banhados em Cristo 

 
Banhados em Cristo somos u'a nova criatura. 
As coisas antigas já se passaram somos nascidos de novo. 
Aleluia, aleluia, aleluia! 

 
II Eu vi, foi água 

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



Amém, Amém, Amém, Aleluia  
       
 E quantos foram por ela banhados  
cantaram o canto dos que foram salvos. 
 
 Louvai, louvai e cantai ao Senhor  
porque ele é bom e sem fim, seu amor. 
 
 Ao Pai a glória e ao Ressuscitado  
e seja o Divino pra sempre louvado. 
 
 Quão grande, ó Deus, é a vossa bondade.  
Senhor, eu vos peço, ouvi-me, escutai-me. 
 

APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 

 
 Bendito sejas, ó Rei da glória  
Ressuscitado, Senhor da Igreja 
Aqui trazemos as nossas ofertas. 
 

Vê com bons olhos nossas humildes ofertas  
Tudo o que temos, seja pra Ti, ó Senhor. 
 

 Vidas se encontram no altar de Deus  
gente se doa, dom que se imola 
Aqui trazemos as nossas ofertas. 
 
 Maior motivo de oferenda,  
pois, o Senhor Ressuscitou, 
Para que todos tivessem vida. 

 
  Irmãos da terra, irmãos do céu  
Juntos cantemos glória ao Senhor 
Aqui trazemos as nossas ofertas. 
 

SANTO 
 
Santo, Santo, Santo é o Senhor 
Santo, Santo, Santo é o Senhor nosso Deus. 
 
 Senhor Deus do universo o Céu e a terra 
Proclamam vossa glória, Hosana nas alturas. 
 
 Bendito, o que vem em nome do Senhor  
Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. 
 

CORDEIRO 
 
 Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, 
Tende piedade de nós, tende piedade de nós. 
 
 Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, 
Tende piedade de nós, tende piedade de nós. 
 
 Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. 
Dai-nos a paz, dai-nos a paz, 
Senhor a vossa paz. 
 

COMUNHÃO 
 
I Celebremos nossa Páscoa 

 
Celebremos nossa Páscoa na pureza e na verdade  
Aleluia, aleluia 
 
 Dai graças ao Senhor pois ele e bom  
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. 
 
 Este é o dia que o Senhor fez para nós 
Alegremo-nos e nele exultemos. 
 
II Antes da morte 

 
 Antes da morte e ressurreição de Jesus,  
Ele, na Ceia, quis se entregar:  
deu-se em comida e bebida pra nos salvar.      
  
E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão,  
Ressurgiremos por crer, nesta vida escondida no pão.  
   
 Para lembrarmos a morte, a cruz do Senhor,  
nós repetimos, como Ele fez:  
gestos, palavras, até que volte outra vez.      
 
 Este banquete alimenta o amor dos irmãos,  
e nos prepara a glória do céu:  
Ele é a força na caminhada pra Deus.     
  
 Eis o Pão vivo mandado a nós por Deus Pai!  
Quem o recebe, não morrerá:  
no último dia vai ressurgir, viverá.   
    
 Cristo está vivo, ressuscitou para nós!  
Esta verdade vai anunciar,  
a toda terra, com alegria a cantar. 
 

CANTO FINAL 

 
 Por sua morte, a morte viu o fim  
no sangue derramado a vida renasceu.  
Seu pé ferido nova estrada abriu  
e neste Homem, o homem enfim se descobriu.  
 
Meu coração me diz: o amor me amou  
e se entregou por mim, Jesus ressuscitou.  
Passou a escuridão, o sol nasceu!  
A vida triunfou, Jesus ressuscitou!  
 
 Jesus me amou e se entregou por mim,  
os homens todos podem o mesmo repetir.  
Não temeremos mais a morte e a dor,  
o coração humano em Cristo descansou. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Domingo da Páscoa na Ressurreição do Senhor 

Oitava da Páscoa 
 

CANTO PROCESSIONAL  
 

O Senhor ressurgiu, Aleluia, aleluia!  
É o Cordeiro Pascal, Aleluia, aleluia! 
Imolado por nós, Aleluia, aleluia!  
É o Cristo Senhor, Ele vive e venceu aleluia! 
         
 O Cristo, Senhor ressuscitou,  
a nossa esperança realizou: 
Vencida a morte par sempre,  
triunfa a vida eternamente. 
 
 O Cristo remiu a seus irmãos,  
ao Pai os conduziu por suas mãos; 
No Espírito Santo unida esteja,  
a família de Deus, que é a Igreja! 
 
 O Cristo, nossa Páscoa se imolou,  
seu sangue da morte nos livrou: 
Incólumes o mar atravessamos,  
e à terra prometida caminhamos! 
 

ASPERSÃO 
 
I Banhados em Cristo 

 
Banhados em Cristo somos u'a nova criatura. 
As coisas antigas já se passaram somos nascidos de novo. 
Aleluia, aleluia, aleluia! 

 
II Eu vi, foi água 

 
 Eu vi, eu vi, vi foi água a manar  
do lado direito do templo a jorrar. 
   
Amém, Amém, Amém, Aleluia  
       
 E quantos foram por ela banhados  
cantaram o canto dos que foram salvos. 
 
 Louvai, louvai e cantai ao Senhor  
porque ele é bom e sem fim, seu amor. 
 
 Ao Pai a glória e ao Ressuscitado  
e seja o Divino pra sempre louvado. 
 
 Quão grande, ó Deus, é a vossa bondade.  

Senhor, eu vos peço, ouvi-me, escutai-me. 
 

GLÓRIA  
 
I Glória  

 
Glória, glória, glória a Deus nas alturas 
E na terra paz aos homens!  
 
 

 Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai todo poderoso.  
Nós vos louvamos, nós vos bendizemos 
Nós vos adoramos, nós vos glorificamos. 
 
 Nós vos damos graças por vossa imensa glória. 
Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito 
Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. 
 
 Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.  
Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. 
Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós.  
 
 Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, 
Só vós o Altíssimo, Jesus Cristo  
Com o Espírito Santo na glória de Deus Pai. 
 
II Glória  

 
Glória, glória, glória a Deus nas alturas 
E na terra paz aos homens!  
 
 Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai todo poderoso.  
Nós vos louvamos, nós vos bendizemos 
Nós vos adoramos, nós vos glorificamos. 
 
 Nós vos damos graças por vossa imensa glória. 
Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito 
Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. 
 
 Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.  
Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. 
Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós.  
 
 Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, 
Só vós o Altíssimo, Jesus Cristo  
Com o Espírito Santo na glória de Deus Pai. 



 

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

ALELUIA 

 
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! 
 
Nossa Páscoa é Jesus Cristo, 
que foi por nós imolado! 
Celebremos, pois, a festa 
com coração renovado! 
Do fermento da maldade 
sejamos purificados! 
Da verdade o pão sincero 
seja entre nós partilhado! 
 

APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 
 
 Bendito sejas, ó Rei da glória  
Ressuscitado, Senhor da Igreja 
Aqui trazemos as nossas ofertas. 
 

Vê com bons olhos nossas humildes ofertas  
Tudo o que temos, seja pra Ti, ó Senhor. 
 

 Vidas se encontram no altar de Deus  
gente se doa, dom que se imola 
Aqui trazemos as nossas ofertas. 
 
 Maior motivo de oferenda,  
pois, o Senhor Ressuscitou, 
Para que todos tivessem vida. 

 
  Irmãos da terra, irmãos do céu  
Juntos cantemos glória ao Senhor 
Aqui trazemos as nossas ofertas. 
 

SANTO  
 
Santo, Santo, Santo é o Senhor 
Santo, Santo, Santo é o Senhor nosso Deus. 
 
 Senhor Deus do universo o Céu e a terra 
Proclamam vossa glória, Hosana nas alturas. 
 

 Bendito, o que vem em nome do Senhor  
Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. 
 

CORDEIRO 
 
 Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, 
Tende piedade de nós, tende piedade de nós. 
 
 Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, 
Tende piedade de nós, tende piedade de nós. 
 
 Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. 
Dai-nos a paz, dai-nos a paz, 
Senhor a vossa paz. 
 

COMUNHÃO  
 
I Celebremos nossa Páscoa 
Celebremos nossa Páscoa na pureza e na verdade  
Aleluia, aleluia 
 
 Dai graças ao Senhor pois ele e bom  
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. 
 
 Este é o dia que o Senhor fez para nós 
Alegremo-nos e nele exultemos. 
 
II Fica conosco, Senhor (para Missa da tarde e 
noite, quando se proclama o Evangelho dos 
“discípulos de Emaús). 

 
 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. 

 
 Não sabes, então forasteiros 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. 
 
 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. 
 
 Jesus foi então relembrado pro Cristo na glória entrar 



Profetas já tinham falado sofrimentos devia enfrentar 
E pelo caminho afora ardia-lhes o coração/ 
Falava-lhes da s Escrituras explicando a sua missão. 
     

 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. 
 

CANTO FINAL 

 
 Por sua morte, a morte viu o fim  
no sangue derramado a vida renasceu.  
Seu pé ferido nova estrada abriu  
e neste Homem, o homem enfim se descobriu.  
 
Meu coração me diz: o amor me amou  
e se entregou por mim, Jesus ressuscitou.  
Passou a escuridão, o sol nasceu!  
A vida triunfou, Jesus ressuscitou!  
 
 Jesus me amou e se entregou por mim,  
os homens todos podem o mesmo repetir.  
Não temeremos mais a morte e a dor,  
o coração humano em Cristo descansou. 
 
 

Regina Coeli 

ANTÍFONA MARIANA PARA O TEMPO DA 

PÁSCOA 
 
Regina Coeli 

 
Regina Coeli laetare, Alleluia,  
Quia quem meruisti portare, Alleluia,  
Resurrexit sicut dixit, Alleluia.  
Ora pro nobis Deum. Alleluia 
 
Rainha do Céu, alegrai-vos 

 

Rainha do céu, alegrai-vos,  
Aleluia, aleluia, aleluia!  
Porque Aquele que trouxestes  
Em vosso ventre,  
Aleluia, aleluia, aleluia!  
Ressuscitou como disse,  
Ressuscitou como disse,  
Aleluia, aleluia, aleluia!  
Rogai a Deus por nós,  
Aleluia, aleluia, aleluia! ALELUIA! 
 
 

Te Deum 

 
 A ti ó Deus louvamos, A ti Senhor cantamos, louvor! 
A ti ó Pai Eterno se prostra toda terra, Senhor! 
A ti os anjos cantam, os céus a ti aclamam, louvor! 
Proclamam céus e terra a tua glória imensa, Senhor ! 
 

Santo, Santo, Santo, santo, Santo é o Senhor! 
Deus dos exércitos, Deus do Combate, Deus da Vitória, 
Deus Sabaoth! 
 
 A ti com amor celebram Apóstolos, profetas, ó Pai! 
O harmonioso coro dos mártires te louva, Senhor! 
A ti por toda a terra proclama a santa Igreja, ó Pai! 
Ao pai onipotente e de majestade imensa, Senhor! 
 
 Ao Filho adora a Igreja, Deus vivo e verdadeiro, Jesus 
Também dá glória e viva ao Espírito Divino, senhor! 
O rei da glória, o Cristo, do Pai eterno filho, Jesus! 
Da virgem Tu nasceste pra nos salvar vieste, senhor! 
 
 A morte tu sofreste, a morte tu venceste, Jesus! 
Aos que tem fé abrindo dos céus o eterno reino, Senhor! 
Sentaste a direita de Deus, na glória eleito, Jesus! 
Nós cremos na tua volta virá julgando o povo, Senhor! 
 Portanto te pedimos, escuta os que remistes, Jesus! 
O Sangue precioso, nos salva Deus bondoso, senhor! 
Alista-nos ó Cristo entre os teus escolhidos, Jesus! 
Cantemos tua vitória um dia lá na glória, Senhor! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


