
 
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. POR SUA MORTE 
1. Por sua morte, a morte viu o fim, do 
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! 
2. “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. 
 
05. CRISTO RESSUSCITOU, ALELUIA 
Cristo ressuscitou, aleluia. Venceu a 
morte com amor. Cristo ressuscitou, 
aleluia. Venceu a morte com amor, 
aleluia. 
1. 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. 
2. Tendo vencido a morte, o Senhor nos 
abriu horizonte feliz. Pois nosso 
peregrinar pela face do mundo terá seu 
final na morada do Pai. 
 

ATO PENITENCIAL 
 

06. 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! 
 
07. PELOS PECADOS 
1. Pelos pecados, erros passados, por 
divisões na tua Igreja, ó Jesus! 
Senhor, piedade! Senhor, piedade! 
Senhor, piedade, piedade de nós! 
2. Quem não te aceita, quem te rejeita, 
pode não crer por ver cristãos que vivem 
mal! 
Cristo, piedade! Cristo, piedade! 
Cristo, piedade, piedade de nós! 
3. Hoje, se a vida é tão ferida, deve-se à 
culpa, indiferença dos cristãos! 
Senhor, piedade! Senhor, piedade! 
Senhor, piedade, piedade de nós! 
 
08. EU CANTO A ALEGRIA 
Eu canto a alegria, Senhor, de ser 
perdoado no amor. (bis) 
S.: Senhor, tende piedade de nós! 
T.: Senhor, tende piedade de nós! 
S.: Cristo, tende piedade de nós! 
T.: Cristo, tende piedade de nós! 
S.: Senhor, tende piedade de nós! 

T.: Senhor, tende piedade de nós! 
 
09. 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 
 

10. 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. 
 
11. 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. 
 
12. GLÓRIA A DEUS NOS ALTOS CÉUS 
1. Glória a Deus nos altos céus, paz na   
terra aos seus amados, a vós louvam, Rei 
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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. 
 
13. GLÓRIA, GLÓRIA, ALELUIA 
Glória, glória, glória, aleluia! Glória, 
glória, glória, aleluia! Glória, glória, 
glória a Deus nos altos céus, paz na 
terra a todos nós! 
1. Deus e Pai nós vos louvamos (glória a 
Deus), adoramos, bendizemos, (glória a 
Deus); damos glória ao vosso nome 
(glória a Deus), vossos dons 
agradecemos! 
2. Senhor nosso Jesus Cristo (hosana 
hey!), Unigênito do Pai (hosana há!), vós, 
de Deus Cordeiro Santo (hosana hey!), 
nossas culpas perdoai! 
3. Vós, que estais junto ao Pai (aleluia!), 
como nosso intercessor (aleluia!), acolhei 
nossos pedidos (aleluia!), atendei nosso 
clamor. 
4. Vós somente sois o Santo (glória a 
Deus!), o Altíssimo, o Senhor (hosana 
há!), com o Espírito Divino (aleluia!), de 
Deus Pai no esplendor! 
 

SEQUÊNCIA PASCAL 
 
14. CANTAI, CRISTÃOS, AFINAL 
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 
 

15. 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. 
 

16. 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! 
 
17. 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! 
 
18. EM PROCISSÃO 
1. Em procissão vão o pão e o vinho, 
acompanhados de nossa devoção. Pois 
simbolizam aquilo que ofertamos: nossa 
vida e o nosso coração. 
Ao celebrar nossa Páscoa e ao vos 
trazer nossa oferta, fazei de nós, ó 
Deus de amor, imitadores do Redentor! 
2. A nossa Igreja, que é Mãe, deseja que 
a consciência do gesto de ofertar se 
atualize durante toda a vida, como o 
Cristo se imola sobre o altar. 
3. Eucaristia é sacrifício, aquele mesmo 
que Cristo ofereceu. O mundo e o homem 

serão reconduzidos para a Nova Aliança 
com seu Deus. 
4. O pão e o vinho serão em breve o 
Corpo e o Sangue do Cristo Salvador. Tal 
alimento nos une num só corpo, para a 
glória de Deus e seu louvor. 
 
19. EU CREIO NUM MUNDO NOVO 
Eu creio num mundo novo, pois Cristo 
ressuscitou! Eu vejo sua luz no povo, 
por isso, alegre sou. 
1. Em toda pequena oferta, na força da 
união, no pobre que se liberta, eu vejo 
ressurreição! 
2. Na mão que foi estendida, no dom da 
libertação, nascendo uma nova vida, eu 
vejo ressurreição. 
3. Nas flores oferecidas e quando se dá 
perdão, nas dores compadecidas, eu vejo 
ressurreição! 
4. Nos homens que estão unidos, com 
outros partindo o pão, nos fracos 
fortalecidos, eu vejo ressurreição! 
5. Na fé dos que estão sofrendo, no riso 
do meu irmão, na hora em que está 
morrendo, eu vejo ressurreição! 

 

COMUNHÃO 
 

20. 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. 
 
21. 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. 
 
22. 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! 
 
23. ESTE É O HINO 
1. Este é o hino do povo de Deus, que 
caminha pra união. Venham todos à 
comunhão com Jesus e com nosso irmão. 
Cristo ressuscitou, Cristo ressuscitou, 
vive no nosso meio, aleluia! (bis) 
2. Meus irmãos, venham todos cear, é a 
ceia da ressurreição. O Cordeiro está 
imolado, celebremos a salvação. 
3. Quem comer deste pão viverá, é o pão 
vivo que vem do céu; esperemos a 
salvação, novos céus, nova terra. 
4. No Senhor fomos redimidos, no seu 
sangue lavados fomos. Sua cruz é 
libertação, Jesus Cristo é nosso irmão. 
5. Quem nos vir sempre reunidos, vai 
dizer: como são unidos. Nossos sonhos 
se realizaram, quem tem fé vive a 
eternidade. 
 
24. ANDAVAM PENSANDO (3º Dom.) 
1. Andavam pensado, 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! 
2. Não sabes, então, forasteiro, 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. 

3. 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, do mestre ninguém sabe, 
não. 
4. Jesus foi então relembrando: “Pro 
Cristo na glória entrar, profetas já tinham 
falado, sofrimentos devia enfrentar”. E 
pelo caminho afora ardia-lhes o coração. 
Falava-lhes das escrituras, explicando a 
sua missão. 
5. 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!” 
 

LOUVOR FINAL 
 
25. 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. 
 
26. 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! 
 
27. 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. 
 
28. NÓS TEMOS TANTA FÉ 
1. Nós temos tanta fé em nossa Mãe 
Maria. Vimos em romaria na sua casa 
sagrada louvar com devoção, causa da 
nossa alegria, pois no seu ventre um dia, 
o Verbo se encarnou. 
Maria, nossa mãe, Nossa Senhora da 
Penha, estende a sua mão, alegra o 
coração, /: daquele que lhe pede, por 
todos intercede e aquele que acredita, 
a chamará bendita.:/ 
2. Subindo os degraus, a nossa fé 
aumenta, desaparece a doença, sentimos 
tanto aconchego. Pedimos, Santa Mãe, 
pelos sem lar, sem comida, dá-lhes alento 
na vida, na ação de nossas mãos. 
3. Vem, Santa Mãe bondosa, nos serve o 
melhor vinho que é fruto do carinho de 
Jesus por nós. Pois foi aos pés da cruz 
que ele nos deu por seus filhos. Sentimos 
hoje o seu brilho nos enviando à missão. 
 
29. A TREZE DE MAIO (N.S. de Fátima 
– 13 de maio) 
1. A treze de maio, na Cova da Iria, dos 
céus aparece, a Virgem Maria. 
Ave, ave, ave, Maria! (bis) 
2. A três pastorinhos, cercada de luz, 
visita Maria, a Mãe de Jesus. 
3. Então perguntaram que nome era seu. 
A Virgem lhes disse que viera do céu. 
4. Das mãos lhe pendiam continhas de 
luz: este era o rosário da Mãe de Jesus. 
5. A Virgem lhes manda o rosário rezar. 
“Assim”, diz, “meus filhos, vos hei de 
salvar”. 
6. Vivamos sem mancha, sem sombra do 
mal, sejamos no mundo de Deus um 
sinal. 


