
 
INICIAL 

 
01. O SENHOR RESSURGIU 
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! 
1. O Cristo Senhor ressuscitou, a nossa 
esperança realizou: vencida a morte para 
sempre, triunfa a vida eternamente! 
2. O Cristo remiu a seus irmãos, ao Pai os 
conduziu por sua mão; no Espírito Santo 
unida esteja a família de Deus, que é a 
Igreja! 
3. O Cristo, nossa Páscoa, se imolou, seu 
sangue da morte nos livrou: incólumes o 
Mar atravessamos e à Terra Prometida 
caminhamos. 
 
02. CRISTO RESSUSCITOU 
Cristo ressuscitou, o sertão se abriu 
em flor, da pedra água saiu, era noite e 
o sol surgiu, glória ao Senhor. 
1. Vocês que tristes estão, que gemem 
sob a dor, na dor de sua paixão, Deus se 
irmanou. 
2. Vocês que pobres são, que temem o 
opressor, por sua ressurreição, Deus nos 
livrou. 
 
03. CRISTO VENCEU, ALELUIA! 
Cristo venceu, aleluia! Ressuscitou, 
aleluia! O Pai lhe deu glória e poder, eis 
nosso canto, aleluia! 
1. Este é o dia em que o amor venceu, 
brilhante luz iluminou as trevas, nós fomos 
salvos para sempre! 
2. Suave aurora veio anunciando, que nova 
era foi inaugurada, nós fomos salvos para 
sempre! 
3. No coração de todo homem nasce a 
esperança de um novo tempo, nós fomos 
salvos para sempre! 
 
04. ESTE É O DIA DO SENHOR! 
Este é o dia do Senhor, dia de festa e de 
alegria! Cristo Jesus ressuscitou, venceu 
a morte, nos libertou! Cristo Jesus 
ressuscitou, venceu a morte, nos libertou! 
/:Aleluia, aleluia, aleluia!:/ 
(Repete-se enquanto for necessário) 

 

ATO PENITENCIAL 

 

05. KYRIE ELEISON 
Kyrie eleison! Christe eleison! Kyrie 
eleison! Christe eleison! Senhor, 
piedade! Cristo, piedade! Senhor, 
piedade! Cristo, piedade! Kyrie eleison! 
Christe eleison! Kyrie eleison! Christe 
eleison! 
 
06. SENHOR, NOSSA PAZ 
1. Senhor, nossa paz, tende piedade de 
nós! 
Senhor, Senhor, Senhor, piedade! (bis) 
2. Cristo, nossa Páscoa, tende piedade 
de nós! 
Cristo, Cristo, Cristo, piedade! (bis) 
3. Senhor, nossa vida, tende piedade de 
nós! 
Senhor, Senhor, Senhor piedade! (bis) 
 
07. BANHADOS EM CRISTO (Aspersão) 
Banhados em Cristo, somos u’a nova 
criatura. As coisas antigas já se 
passaram, somos nascidos de novo. 
/:Aleluia, aleluia, aleluia!:/ 

 

GLÓRIA 
 

08. GLÓRIA A DEUS NAS ALTURAS 
Glória a Deus nas alturas! Glória a Deus 
nas alturas! E paz na terra aos homens 
por ele amados. Nós vos louvamos. Nós 
vos bendizemos. Nós vos adoramos. 
Nós vos glorificamos. Nós vos damos 
graças por vossa imensa glória. Glória a 
Deus nas alturas! Senhor Deus, Rei do 
céu, Deus Pai todo-poderoso. Senhor 
Filho único, Jesus Cristo! Senhor Deus, 
Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai.  
Glória a Deus nas alturas! 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 
sentado à direita do Pai, tende piedade de 
nós. Tende piedade de nós. Porque só 
vos sois o Santo. Só vós sois o Senhor. 
Só vós sois o Altíssimo, Jesus Cristo. 
Com o Espírito Santo, na glória de 
Deus Pai. Amém. Glória a Deus nas 
alturas. 
 
09. GLÓRIA A DEUS 
Glória a Deus lá nos céus e paz na 
terra aos seus! 
1. Glória a Deus nos altos céus, paz na   

terra aos 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, 
o Senhor, com o Espírito Divino, de Deus 
Pai no esplendor. 
 
10. GLÓRIA A DEUS NOS ALTOS CÉUS 
1. Glória a Deus nos altos céus, paz na   
terra aos seus amados, a vós louvam, Rei 
celeste, os que foram libertados. 
Glória a Deus lá nos céus e paz aos 
seus. Amém! 
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, 
o Senhor, com o Espírito Divino, de Deus 
Pai no esplendor. 
 

SEQUÊNCIA PASCAL 
 
11. Ó CRISTÃOS, VINDE OFERTAI 
1. Ó cristãos, vinde ofertai os louvores 
pascais. Já remiu as ovelhas o inocente 
por elas, reconciliando céus e terra. 
2. Vida e morte, ó duelo, ó combate mais 
belo: da vida o Rei morreu, mas venceu! 
3. Que viste, ó Maria, quando ao Horto 
então corrias? “A tumba vi do Vivente, do 
Cristo a glória resplendente! Os anjos eu 
ouvi e os panos no chão eu vi! Minha 
esperança clareia, Jesus vai nos ver na 
Galileia!” 
4. Cristo eu sei, ressuscitou, eis toda 
verdade. E tu, da Vida, ó Rei, piedade! 
Amém! Aleluia! 
 
12. CANTAI, CRISTÃOS, AFINAL 
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1. Cantai, cristãos, afinal: “Salve, ó vítima 
pascal!” Cordeiro inocente, o Cristo abriu-
nos do Pai o aprisco. 
2. Por toda ovelha imolado, do mundo 
lava o pecado. Duelam forte e mais forte: 
é a vida que vence a morte. 
3. O Rei da vida, cativo, foi morto, mas 
reina vivo! Responde, pois, ó Maria: no 
caminho o que havia? 
4. “Vi Cristo ressuscitado, o túmulo 
abandonado, os anjos da cor do sol, 
dobrado no chão o lençol.” 
5. O Cristo que leva aos céus, caminha à 
frente dos seus. Ressuscitou de verdade! 
Ó Cristo Rei, piedade! 
 

PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS 
 
13. BENDITO SEJAS 
1. Bendito sejas, ó Rei da glória, 
ressuscitado Senhor da Igreja! Aqui 
trazemos a s nossas ofertas. 
Vê com bons olhos nossas humildes 
ofertas, tudo o que temos, seja pra ti, ó 
Senhor! 
2. Vidas se encontram no altar de Deus, 
gente se doa, dom que se imola. Aqui 
trazemos as nossas ofertas. 
3. Maior motivo de oferenda, pois o 
Senhor ressuscitou para que todos 
tivéssemos vida. 
4. Irmãos da terra, irmãos do céu, juntos 
cantemos glória ao Senhor. Aqui 
trazemos as nossas ofertas. 
 

14. ALELUIA! NÓS OFERTAMOS 
Aleluia, aleluia, aleluia! 
1. Nós ofertamos, irmãos, ao Senhor uma 
hóstia pura, em seu louvor, e cantaremos 
com todo ardor. Aleluia! 
2. Recebe, ó Pai, esta nossa oblação, de 
nossas faltas concede o perdão, por 
Jesus Cristo, que é nosso irmão. Aleluia! 
3. As nossas penas, o nosso labor, nossa 
alegria e nossa amor, por Jesus Cristo, 
recebe, Senhor. Aleluia! 
4. As nossas almas santificarás, os 
nossos corpos ressuscitarás, por Jesus 
Cristo nos transformarás. Aleluia! 
 
15. A TERRA APAVORADA 
A terra, apavorada, emudeceu quando 
Deus se levantou para julgar e libertar 
os oprimidos desta terra. 
1. Sede bendito, Senhor Deus de nossos 
pais.* A vós louvor, honra e glória 
eternamente!* Sede bendito, nome santo 
e glorioso.* A vós louvor, honra e glória 
eternamente! 

2. No templo santo onde refulge a vossa 
glória.* A vós louvor, honra e glória 
eternamente!* E em vosso trono de poder 
vitorioso.* A vós louvor, honra e glória 
eternamente! 

 

COMUNHÃO 
 

16. CELEBREMOS NOSSA PÁSCOA 
Celebremos nossa Páscoa na pureza, 
na verdade: aleluia, aleluia! 
1. Daí graças ao Senhor porque ele é 
bom!* Eterna é a sua misericórdia! 
2. A mão direita do Senhor fez 
maravilhas,* a mão direita do Senhor me 
levantou! 
3. Não morrerei, mas, ao contrário, 
viverei* para cantar as grandes obras do 
Senhor. 
4. A pedra que os pedreiros rejeitaram* 
tornou-se agora a pedra angular. 
5. Este é o dia que o Senhor fez para 
nós* alegremo-nos e nele exultemos. 
 
17. RESSUSCITEI, SENHOR 
Ressuscitei, Senhor, contigo estou, 
Senhor, teu grande amor, Senhor, de 
mim se recordou, tua mão se levantou, 
me libertou! 
1. Meu coração penetras e lês meus 
pensamentos; se sento ou se levanto, tu 
vês meus movimentos, de todas as 
minhas palavras, tu tens conhecimento. 
2. Por trás e pela frente me envolves, 
Deus e cercas, pões sobre mim tua mão, 
me guias e me acobertas. O teu saber me 
encanta, me excede e me supera. 
3. Quisesse eu me esconder, do teu 
imenso olhar, subir até o céu, na terra me 
entranhar, atrás do sol que nasce, lá irias 
me encontrar. 
4. Se a luz do sol se fosse, que escuridão 
seria! Se as trevas me envolvessem, o 
que adiantarias? Pra ti, Senhor, a noite é 
clara como o dia. 
5. No seio de minha mãe tu me teceste 
um dia. Senhor, eu te agradeço por tantas 
maravilhas, meus ossos e minha alma de 
há muito conhecias. 
 
18. ANTES DA MORTE 
1. 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. (bis) 
2. Para lembrarmos a morte, a cruz do 
Senhor, nós repetimos, como ele fez: 
gestos, palavras, até que volte outra vez. 

3. Este banquete alimenta o amor dos 
irmãos e nos prepara a glória do céu; ele 
é a força na caminhada pra Deus. 
4. Eis o pão vivo mandado a nós por 
Deus Pai! Quem o recebe, não morrerá; 
no último dia vai ressurgir, viverá. 
5. Cristo está vivo, ressuscitou para nós! 
Esta verdade vai anunciar a toda a terra, 
com alegria a cantar. 
 
19. 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.:/ 
1. Às núpcias do Cordeiro, em brancas 
vestes vamos. Transpondo o Mar 
Vermelho ao Cristo Rei cantamos. 
2. Por nós no altar da cruz seu corpo 
ofereceu. Comendo deste pão nascemos 
para Deus. 
3. O Cristo nossa Páscoa morreu como 
um cordeiro. Seu corpo é nossa oferta, 
pão vivo e verdadeiro. 
4. Da morte o Cristo volta, a vida é seu 
troféu. O injusto traz cativo, e a todos 
abre o céu. 
5. Jesus pascal cordeiro, em vós se 
alegra o povo, que, livre pela graça, em 
vós nasceu de novo. 
6. Seu sangue em nossas portas, afasta o 
anjo irado. Das mãos de um rei injusto, 
seu povo é libertado. 
 
20. CRISTO, NOSSA PÁSCOA 
Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, 
aleluia! Glória a Cristo, Rei, 
ressuscitado, aleluia! 
1. Páscoa sagrada, ó festa de luz! 
Precisas despertar. Cristo vai te iluminar! 
2. Páscoa sagrada, ó festa universal! O 
mundo renovado é Jesus glorificado! 
3. Páscoa sagrada, vitória sem igual! A 
cruz foi exaltada, foi a morte derrotada! 
4. Páscoa sagrada, ó noite batismal! De 
tuas águas puras nascem novas criaturas! 
5. Páscoa sagrada, banquete do Senhor! 
Feliz a quem é dado ser às núpcias 
convidado! 
6. Páscoa sagrada, cantemos ao Senhor! 
Vivamos a alegria conquistada em meio à 
dor! 
 

LOUVOR FINAL 
 
21. NOSSA VIDA É UM LOUVOR 
1. Nossa vida é um louvor a Deus pelas 
suas maravilhas. Todo dia se tornou 
domingo, toda vida vem de Deus. 
Ressurgiu Cristo Deus, vamos cantar, 
aleluia! (bis) 



2. Vida nova em todo o universo, tudo se 
unificou. Deus se reconciliou com os 
homens em Jesus, o Salvador. 
 
22. NOVO SOL BRILHOU 
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 
de vigorar! 
 
23. MÃE DA PENHA 
1. Queremos primeiro te agradecer por 
seres a mãe do Salvador. Tua humildade 
nos faz compreender o quanto é bom 
vivermos no amor. 
Mãe da Penha, mãe amável, mãe 
querida, tanto amor que em tua casa 
desabrocha, te pedimos, com fervor 
que nossas vidas sejam fundadas em 
Jesus, a viva rocha. 
2. Pedimos, ó Mãe, por todos os filhos 
teus carentes de amor, justiça e pão. A 
tua visão do projeto de Deus oriente 
nossos rumos na missão. 
3. Santa Mãe de Deus, muito obrigado 
pelas tantas graças recebidas. Este teu 
rosto terno e delicado suaviza nossos 
passos nesta vida. 
 
24. PEDINDO A BÊNÇÃO 
1. /: Senhora da Penha deste seu altar, 
hoje e sempre venha nos abençoar :/ 
2. /: Ó Mãe protetora que sempre nos 
guia seja o nosso alento Mãe das 
Alegrias:/ 
3. /: Aqui do Convento nós lhe admiramos 
Com os freis franciscanos Deus Pai 
louvamos. :/ 
 
25. HINO À N. SRA. DA PENHA 
1. Virgem da Penha, minha alegria, 
Senhora  nossa, Ave Maria! 
Ave, Ave, Ave Maria! (Bis)  
2. A dor que oprime tu alivias; Dá-me 
saúde, Ave Maria! 
3. Nossas famílias protege e guia;  És seu 
amparo, Ave Maria! 
 

ANO DA FÉ 
 
26. HINO PARA O ANO DA FÉ 
1. Caminhamos repletos de esperança, 
tateando pela noite. Nos encontras no 
Advento da história. És pra nós o Filho do 
Altíssimo! Creio, ó Senhor, creio! Com os 

santos que caminham entre nós, Senhor, 
nós te pedimos: 
Aumenta, aumenta a nossa fé! Creio, ó 
Senhor, aumenta a nossa fé! 
2. Caminhamos, frágeis e perdidos, sem o 
pão de cada dia. Tu nos nutres com a luz 
do Natal, és pra nós a estrela da manhã. 
Creio, ó Senhor, creio! Com Maria, a 
primeira dos que creem, Senhor, nós te 
pedimos: 
3. Caminhamos, cansados e sofridos, as 
feridas ainda abertas. Tu sacias quem te 
busca nos desertos, és pra nós a mão 
que cuida e nos cura! Creio, ó Senhor, 
creio!  Com os pobres que esperam à 
porta, Senhor, nós te invocamos: 
4. Caminhamos sob o peso da cruz, nas 
pegadas dos teus passos. Tu ressurges 
na manhã da Santa Páscoa, és pra nós o 
vivente que não morre! Creio, ó Senhor, 
creio! Com os humildes que querem 
renascer, Senhor, nós te pedimos: 
5. Caminhamos atentos ao chamado de 
cada novo Pentecostes. Tu recrias a 
presença deste sopro, és pra nós a 
Palavra do futuro! Creio, ó Senhor, creio! 
Com a Igreja que anuncia o Evangelho, 
Senhor, nós te rogamos: 
6. Caminhamos cada dia que nos dás 
com os irmãos e as irmãs. Tu nos guias 
nos caminhos desta terra, és pra nós a 
esperança da chegada! Creio, ó Senhor, 
creio! Com o mundo onde o Reino está 
entre nós, Senhor, nós te clamamos: 


