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Tempo Pascal  
 

CANTO PROCESSIONAL 

 
I O Senhor ressurgiu (2° Domingo na Oitava Pascal) 

 
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! 
 
II Cristo ressuscitou, aleluia! (3° e 4° Domingo) 

 
Cristo ressuscitou, aleluia! 
Venceu a morte com amor! 
Cristo ressuscitou, aleluia! 
Venceu a morte com amor! Aleluia! 
 
 Tendo vencido a morte, 
o Senhor ficará para sempre entre nós, 
para manter viva a chama do amor 
que reside em cada cristão, a caminho do Pai! 
 
 Tendo vencido a morte, 
o Senhor nos abriu um horizonte feliz,  
pois nosso peregrinar pela face do mundo 
terá seu final lá, na casa do Pai! 
 
III Cristo venceu, aleluia! (5° e 6° Domingo) 

 
Cristo venceu, aleluia!  
Ressuscitou, aleluia!  
O Pai lhe deu glória e poder,  
eis nosso canto, aleluia! 
 
 Este é o dia em que o amor venceu,  
brilhante luz iluminou as trevas,  
nós fomos salvos para sempre! 
 
 Suave aurora veio anunciando,  
que nova era foi inaugurada,  
nós fomos salvos para sempre! 
 
 No coração de todo homem nasce  
 

 
a esperança de um novo tempo,  
nós fomos salvos para sempre! 
 

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. 
 

ATO PENITENCIAL - KYRIE 

 
I Ato Penitencial  

 Senhor nossa paz, tende piedade de nós. 
 
Senhor, tende piedade de nós. 
 
 Cristo, nossa páscoa, tende piedade de nós. 
 
Cristo, tende piedade de nós. 
 
 Senhor, nossa vida, tende piedade de nós. 
 
Senhor, tende piedade de nós. 
 
II Ato Penitencial  

*melodia – Senhor, que sois a plenitude 

 
 Senhor, que sois o Eterno Sacerdote da nova aliança, 
tende piedade de nós. 
 
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. 
 
 Cristo, que nos edificais como pedras vivas no templo 
santo de Deus, tende piedade de nós. 
 
Christe, Christe, Christe eleison. 



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

 
I Kyrie eleison (Quando for rezado o “Confesso a 
Deus” canta-se em seguida) 

 
Kyrie eleison, Christe eleison, 
Kyrie eleison, Christe eleison. 
 
Senhor, piedade, Cristo, piedade, 
Senhor, piedade, Cristo, piedade. 
 
Kyrie eleison, Christe eleison, 
Kyrie eleison, Christe eleison. 

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

III Glória  

 
Glória a Deus nas alturas  
e paz na terra a todos que são por Ele amados.  
Senhor Deus, Rei dos céus,  
Deus Pai todo-poderoso, nós vos louvamos.  
Nós vos bendizemos  
e nós adoramos, e vos glorificamos.  
Nós vos damos graças  
e nós vos damos graças por vossa imensa glória.  
Senhor Jesus Cristo,  
Filho Unigênito.  
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 nossa súplica.  
Vós que estais à direita do Pai,  
tende piedade de nós!  
Porque só vós sois o Santo, só vós sois o Senhor, só vós o 
altíssimo,  
com o Espírito Santo,  
com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai.  
Amém!  
Amém! Amém! Amém! 
 

ALELUIA 

 
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. 
 
2° Domingo 
Acreditastes, Tomé, porque me viste. 
Felizes os que crerem sem ter visto! 
 
3° Domingo 
Jesus Cristo ressurgiu, Aleluia! 
Ele teve compaixão do gênero humano. 
 
4° Domingo 
Eu sou o bom pastor, diz o Senhor; 
eu conheço as minhas ovelhas 
e elas me conhecem a mim. 
 
5° Domingo 
Eu vos dou um novo preceito: 
Que uns aos outros vos ameis, 
Como eu vos tenho amado. 
 
6° Domingo 
Quem me ama realmente  
guardará minha palavra. 
 

APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 

 
I Bendito sejas (2° Domingo na Oitava Pascal e 3° 
Domingo) 

 

 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. 

 
II Sou bom pastor (4° Domingo) 

 
Sou bom pastor;  
ovelhas guardarei. 
Não tenho outro ofício, nem terei. 
Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei!  
 
 Maus pastores num dia de sombra, 
não cuidaram e o rebanho se perdeu. 
Vou sair pelo campo, reunir o que é meu; 
conduzir e salvar.  
 
 Verdes prados e belas montanhas 
hão de ver o Pastor, rebanho atrás. 
Junto a mim as ovelhas terão muita paz; 
poderão descansar. 
 
III Aleluia, recebe, ó Pai (5° e 6° Domingo) 

 
Aleluia, aleluia, aleluia! 
 
 Recebe, ó Pai, esta nossa oblação, 
De nossas faltas concede o perdão, 
Por Jesus Cristo que é nosso irmão. Aleluia! 
 
 Nós ofertamos, irmãos, ao Senhor 
Uma hóstia pura em seu louvor 
E cantaremos com todo ardor: Aleluia! 
 
 As nossas penas, o nosso labor, 
Nossa alegria e nosso amor, 
Por Jesus Cristo, recebe, Senhor. Aleluia! 
 
 As nossas almas santificarás, 
Os nossos corpos ressuscitarás, 
Por Jesus Cristo nos transformarás. Aleluia! 

 
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. 
 
II Santo 

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

 
Santo, Santo, Santo,  
Santo, 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! 

 
CORDEIRO 

 
I 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. 
 
II Cordeiro  

 
 Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, 
Tende piedade, tende piedade, piedade de nós. 
 
 Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, 
Tende piedade, tende piedade, piedade de nós. 
 
 Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, 
Dai-nos a paz, 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 Ó morte, onde está tua vitória (3° Domingo) 

 
Ó morte, onde está tua vitória? 
Cristo ressurgiu, honra e glória! 
 
 Não temos medo de nada. 
Cristo ressuscitou! 
A morte foi derrotada. 
Cristo ressuscitou! 
 
 As trevas foram vencidas. 
Cristo ressuscitou! 
Cadeias foram rompidas. 
Cristo ressuscitou! 
 
 Surgiu a grande esperança. 
Cristo ressuscitou! 
Razão de nossa confiança. 
Cristo ressuscitou! 
 
 Justiça, paz e verdade. 
Cristo ressuscitou! 
Constroem a fraternidade. 
Cristo ressuscitou! 
 
 Na dor nós temos alívio. 
Cristo ressuscitou! 
Conosco faz seu convívio. 
Cristo ressuscitou! 
 
III Vós sois meu pastor (4° Domingo) 

 
Vós sois meu pastor, ó Senhor, 
nada me faltará, se me conduzis. 
 
 Em verdes pastagens me leva a repousar. 
Em fontes bem tranquilas, as forças recobrar. 
 
 Por justos caminhos, meu Deus vem me guiar. 
De todos os perigos, meu Deus, vem me livrar! 
 
 Meu Deus, junto a mim, o mal não temerei, 
seguro em seu cajado, tranquilo eu estarei. 
 
 Me preparais a mesa, perante o opressor, 
me perfumais a fronte, minha taça transbordou. 

 
 Felicidade e amor, sem fim, me seguirão, 
um dia em vossa casa, meus dias passarão. 

 
IV Ressuscitei, aleluia (5° e 6° Domingo) 

 
Ressuscitei, aleluia 
e ainda estou convosco, aleluia! 
 
 Senhor, vós me sondais e conheceis, 
sabeis quando me sento ou me levanto. 
 
 Esta verdade é por demais maravilhosa, 
é tão sublime que não posso compreendê-la! 
 
 Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, 
que prodígio e maravilha as vossas obras! 
 
 Quão insondáveis são os vossos pensamentos! 
Incontável, ó Senhor, é o seu número! 
 
II Antes da morte (opcional para segunda cântico na 
Comunhão e para missas em dias de semana). 

 
 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. 
 

 
FINAL  

 
I Por sua morte 

 

 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. 
 
II Jesus Cristo, nossa Páscoa 

 

 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!  
 
 Ele é nossa esperança,  
com sua morte deu-nos vida  
e hoje vai conosco, lado a lado,  
dando sentido ao nosso caminhar. 
 
 Também nós ressuscitemos  
para uma vida de amor.  
É preciso que o mundo veja  
em nos, cristãos, a páscoa do Senhor. 
 

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! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Solenidade da Ascenção do Senhor 

 
CANTO PROCESSIONAL 

 
O Senhor foi preparar um lugar para nós no céu.  
 
 Ó varões galileus, que estais no céu a olhar? Aleluia!  
O Jesus que subiu ao céu deve, depois, voltar! Aleluia!  
 
 Entre cantos e hinos triunfais se eleva o Senhor! Aleluia!  
Cante a terra e o mar também: Cristo é vencedor! Aleluia!  
 
 Glorioso, à direita do Pai, sentou-se Jesus! Aleluia!  
Que nos foi preparar o céu, reino de eterna luz! Aleluia!  
 
 Ó Jesus, nosso Rei e Senhor, que subis para os céus! 
Aleluia!  
Não deixeis os cristãos a sós: dai-nos o dom de Deus! 
Aleluia! 
 

ACLAMAÇÃO 

 
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia 
 
 Ide ao mundo e ensinai os povos todos, 
Convosco estarei todos os dias, 
 

APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 

 
Aleluia, aleluia, aleluia! 
 
 Recebe, ó Pai, esta nossa oblação, 
De nossas faltas concede o perdão, 
Por Jesus Cristo que é nosso irmão. Aleluia! 
 
 Nós ofertamos, irmãos, ao Senhor 
Uma hóstia pura em seu louvor 
E cantaremos com todo ardor: Aleluia! 
 
 As nossas penas, o nosso labor, 
Nossa alegria e nosso amor, 
Por Jesus Cristo, recebe, Senhor. Aleluia! 
 
 As nossas almas santificarás, 
Os nossos corpos ressuscitarás, 
Por Jesus Cristo nos transformarás. Aleluia! 
 

COMUNHÃO 

 
O Senhor subiu ao céu. Aleluia, aleluia 
 

 Levanta-se Deus, cadê os inimigos?  
Na sua presença perecem os iníquos. 
São como fumaça que desaparece,  
são cera no fogo, que logo derrete. 
  

 Os justos se alegram diante de Deus,  
cantai ao Senhor, vibrai, filhos seus. 

 
 
Abri o caminho ao grão-cavaleiro  
dançai diante dele, Senhor justiceiro. 
 
 Dos órfãos é Pai, das viúvas juiz,  
em sua morada só ele é quem diz: 
Quem ‘stava sozinho, família encontrou,  
quem ‘stava oprimido, tua mão libertou. 
 
 À frente do povo saíste, ó Deus,  
os céus gotejaram, a terra tremeu 

Na sua presença se abala o Sinai,  
é Deus que avança. Que avança e vai. 
 
 U'a chuva abundante do céu derramaste  
e a tua herança exausta saciaste;  
Fizeste em tua paz viver teu rebanho  
e os necessitados tiveram seu ganho.   
 
 Falou sua Palavra, saem os portadores,  
debandam os reis e fartam-se os pobres! 
 Imenso é o poder de nosso Senhor,  
subindo às alturas, cativos levou. 

 
 Bendito sejais, Senhor, todo dia, 
Tu és quem nos salva, quem nos alivia; 
És tu nosso Deus, o libertador! 
Quem livra da morte, só mesmo o Senhor! 

 
CANTO FINAL 

 
 Deus infinito, nós te louvamos  
e nos submetemos ao teu poder. 
As criaturas no seu mistério,  
mostram a grandeza  
de quem lhes deu o ser. 
Todos os povos sonham  
e vivem nesta esperança  
De encontrar a paz. 
Suas histórias todas apontam  
Para o mesmo rumo, onde Tu estás. 
 
Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo 
Todo poderoso é o nosso Deus. 
 
 Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos  
E te agradecemos teu imenso amor. 
Teu nascimento, teu sofrimento,  
Trouxe vida nova, onde existe a dor. 
Nós te adoramos e acreditamos  
Que és o Filho Santo do nosso Criador. 
E professamos tua verdade,  
que na humanidade plantou tamanho amor... 
 
 Deus infinito, teu Santo Espírito  
Renova o mundo sem jamais cessar. 
Nossa esperança, nossos projetos  
Só se realizam quando Ele falar. 



Todo poderoso, somos o teu povo   
Que na esperança vive a caminhar. 
Dá que sejamos teu povo santo  
Que fará do mundo teu trono e teu altar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Solenidade de Pentecostes 
 

CANTO PROCESSIONAL 

 
Nós estamos aqui reunidos,                                        
Como estavam em Jerusalém, 
Pois só quando vivemos unidos  
É que o Espírito Santo nos vem. 
 
 Ninguém para esse vento passando;                         
Ninguém vê e ele sopra onde quer. 
Força igual tem o Espírito quando                                                     
Faz a Igreja de Cristo crescer. 
 
 Feita de homens, a Igreja é divina, 
Pois o Espírito Santo a conduz,           
Como um fogo que aquece e ilumina,  
Que é pureza, que é vida, que é luz.  
 

INCENSAÇÃO 

 
Opcional para o canto processional 

 

 Senhor e Criador, que és nosso Deus, 
Vem inspirar estes filhos teus. 
Em nossos corações derrama tua paz. 
E um povo renovado ao mundo mostrarás. 
 
 Sentimos que tu és a nossa luz, 
Fonte do amor, fogo abrasador. 
Por isso é que ao rezar, em nome de Jesus, 
Pedimos, nesta hora, os dons do teu amor. 
 
 Se temos algum bem, virtude ou dom 
não vem de nós, vem do teu favor. 
Pois que sem ti ninguém, ninguém pode ser bom. 
Só tu podes criar a vida interior. 
 
 Infunde, pois, agora em todos nós, 
Que como irmãos vamos refletir, 
A luz do teu saber e a força do querer 
A fim de que possamos juntos construir. 
 
 E juntos cantaremos sem cessar 
Cantos de amor para te exaltar. 
És Pai, és Filho e és Espírito de paz 
Por isso em nossa mente Tu sempre reinarás 
Amém, aleluia! 
 

SEQUÊNCIA DE PENTECOSTES 

 
 Espirito de Deus, enviai dos céus 
um raio de luz, um raio de luz. 
Vinde, Pai dos Pobres, dai aos corações 
vossos sete dons, vossos sete dons. 
 
 Consolo que acalma, hóspede da alma, 
doce alivio, vinde, doce alivio, vinde! 
No labor, descanso, na aflição, remanso, 

 
no calor, aragem, no calor, aragem. 
 
 Ao sujo, lavai. Ao seco, regai,  
curai o doente, curai o doente. 
Dobrai o que é duro, guiai no escuro, 
o frio aquecei, o frio aquecei. 
 
 Enchei, luz bendita, chama que crepita, 
o íntimo de nós, o íntimo de nós. 
Sem a luz que acode, nada o homem pode, 
nenhum bem há nele, nenhum bem há nele. 
 
 Dai a vossa igreja, que espera e deseja, 
vossos sete dons, vossos sete dons. 
Dai, em prêmio ao forte, uma santa morte, 
alegria eterna, alegria eterna. 
Amém! Amém! 
 

ACLAMAÇÃO 

 
Aleluia, aleluia, aleluia 
 
 Vinde, Espírito de Deus e enchei os corações dos fieis 
com vossos Dons. 
Acendei neles o amor como um fogo abrasador. 
 

APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 
 
  Eis a procissão do Rei, nosso Deus, 
Ao seu santuário, seguido dos seus! 
        
 Á frente, cantores, atrás, tocadores, 
No meio vão jovens tocando tambores. 
        
 Uni-vos em coros, a Deus bendizei, 
Vós moços e idosos, cantai vosso Rei!  
 
 Ó Deus, manifesta teu grande poder,  
Ofertas e dons irás receber!  
        
 Reprime os ferozes, os fortes que exploram, 
Que oprimem teus pobres e a guerra promovem.  
        
 Do sul e do norte os povos se achegam, 
Humildes se dobram, a Ti, Deus, adoram.  
     
 Cantai ao Senhor, ó reinos da terra, 
Ao Deus poderoso, que tudo governa!  
 
 Seu grande poder nos céus resplandece,  
Ele é nosso Deus, quem nos fortalece! 
 

COMUNHÃO 
 
I Comunhão 

 

 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! 
 
 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. 
 
 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”. 
 
 Dá-nos, Senhor, o Teu CONSELHO, 
Que nos faz sábios para guiar.                                        
Homem, mulher, jovem e velho 
Nós guiaremos ao Santo Altar. 
 
 Senhor, vem dar-nos a FORTALEZA,  
A santa força do coração.     
Só quem vencer vai sentar-se à mesa, 
Para quem luta Deus quer o pão. 
 
 Dá-nos, Senhor, filial PIEDADE,                                          
A doce forma de amar, enfim. 
Para que amemos quem, na verdade,  
Aqui amou-nos até o fim. 
 
 Dá-nos, enfim, TEMOR sublime, 
De não ama-los como convém: 
O Cristo-Hóstia, que nos redime,   
O Pai celeste, que nos quer bem. 
 
II Comunhão  

 
Perseveravam todos unidos em oração 
Os doze apóstolos com Maria e os irmãos, 
Chegado o dia de Pentecostes veio um tremor 
E de repente o Santo Espírito os animou! 
 
 É outro o vinho que nos anima, 
Entendei todos nossa alegria, 
Joel profeta já predissera, 
Sucederá nos últimos dias. 
E sucedeu nos últimos dias: 
Fechou-se o tempo, abriu-se o céu! 
Cumpriu-se, então, outra profecia 
Que Deus falou por Ezequiel: 
 
 De toda a terra vos tirarei, 
Vos tomarei de entre as nações, 
Todos unidos conduzirei 
Pra terra santa da promissão! 
Na terra santa da promissão 
Com água pura vos lavarei, 
Toda a imundície, toda ilusão, 

De tudo vos purificarei! 
 E vos darei novo coração, 
E novo espírito em vós porei, 
Não mais tereis coração de pedra,  
um coração de carne darei! 
Um coração de carne darei 
E meu espírito em vós porei: 
Na minha lei havereis de andar, 
Meu mandamento ireis praticar! 
 
 E habitareis uma nova terra, 
Terra que a vossos pais destinei; 
E assim sereis sempre o meu povo 
E vosso Deus pra sempre serei! 
E vosso Deus pra sempre serei, 
Da terra os frutos irei vos dar; 
Da vida o pão multiplicarei, 
Jamais a fome vos matará 
 
 No dia em que vos purificar 
De todas as vossas iniquidades, 
Vossos desertos serão povoados 
E habitados, vossas cidades! 
E habitadas vossas cidades, 
Os vossos campos florescerão: 
E a terra seca será jardim, 
Nações, daí glória ao amor sem fim! 
 

CANTO FINAL 

 
Quando tu, senhor, teu espírito envias,  
todo mundo renasce, é grande alegria!  
 
 Ó minh’alma, bendize ao senhor:  
“ó deus grande em poder e amor,  
o esplendor de tua glória reluz  
e o céu é teu manto de luz”. 
 
 Firme e sólida a terra fundaste,  
com o azul do oceano a enfeitaste!  
E rebentam tuas fontes nos vales  
correm as águas e cantam as aves. 
 
 Lá do alto tu regas os campos,  
cresce a relva e os viventes se fartam.  
De tuas obras a terra encheste,  
todas belas e sábias fizeste. 
 
 Que se sumam da terra os perversos  
e minh’alma te entoe os seus versos!  
Glória ao Pai, pelo Filho, no amor,  
ao Deus vivo eterno louvor! 
 
 
 
 

 

 
 


