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DOMINGO DE RAMOS E DA PAIXÃO DO SENHOR 
 
INTRODUÇÃO  - COM.: Com o Domingo de Ramos, celebramos a entrada de Jesus em Jerusalém e 
iniciamos a Semana Santa, o centro do grande acontecimento da nossa fé: o mistério da paixão, morte 
e ressurreição de Jesus. Ele se oferece ao Pai como sacrifício de expiação pelos pecados da 
humanidade orgulhosa, que não sabe ser humilde e pobre em favor de si mesma. Queremos, com os 
ramos nas mãos, sinal de alegria e fé, acolher Jesus que vem a nós como rei humilde e servidor. Com 
alegria, cantemos! 
 

RITOS INICIAIS 
 
1. CANTO DE ENTRADA  
Mantos e palmas espalhando vai o povo alegre de Jerusalém 
lá bem ao longe se começa ver o Filho de Deus que montado vem. 
Enquanto mil vozes ressoam por aí: 
“Hosana ao que vem em nome do Senhor” 
com um alento de grande exclamação. 
Prorrompem com voz triunfal: 
HOSANA! HOSANA, AO REI! HOSANA! HOSANA, AO REI! 
Como na estrada de Jerusalém, um dia também poderemos cantar 
a Jesus Cristo que virá outra vez para levar-nos ao eterno lar 
enquanto mil vozes ressoam por aí: 
“Hosana ao que vem em nome do Senhor” 
com um alento de grande exclamação. 
Prorrompem com voz triunfal: 
HOSANA! HOSANA, AO REI! HOSANA! HOSANA, AO REI! 
 
 
2. SAUDAÇÃO DO CELEBRANTE  - CEL.:  Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
TODOS: Amém. - CEL.:  Irmãos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do 
Espírito, para obedecer a Jesus Cristo e participar da bênção da aspersão do seu Sangue, graça e paz 
vos sejam concedidos abundantemente. - TODOS: BENDITO SEJA DEUS, QUE NOS REUNIU 
NO AMOR DE CRISTO. 
 
 
3. COMEMORAÇÃO DA ENTRADA DO SENHOR EM JERUSALÉM  - CEL.:  Meus irmãos e 
minhas irmãs, durante as cinco semanas da Quaresma preparamos os nossos corações pela oração, pela 
penitência e pela caridade. Hoje aqui nos reunimos e vamos iniciar, com toda a Igreja, a celebração da 
Páscoa de nosso Senhor. Para realizar o mistério de sua morte e ressurreição, Cristo entrou em 
Jerusalém, sua cidade. Celebrando com fé e piedade a memória dessa entrada, sigamos os passos de 
nosso Salvador, para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também de sua ressurreição e 
de sua vida. 
 
4. ORAÇÃO - CEL.:  - OREMOS. DEUS ETERNO E TODO-PODEROSO, ABENÇOAI ESTES 
RAMOS, PARA QUE, SEGUINDO COM ALEGRIA O CRISTO, NOSSO REI, CHEGUEMOS POR 
ELE À ETERNA JERUSALÉM. POR CRISTO, SENHOR NOSSO.  - TODOS: AMÉM. 
 
5. EVANGELHO  (Mt 21,1-11) - COM.: Enquanto, de um lado, Jesus é aclamado Rei, de outro se 
Lhe apresenta a Cruz. Ouçamos atentamente a Palavra que nos dá coragem de seguir o Mestre no 
caminho que conduz à doação da própria vida. 
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6. CEL.:  O Senhor esteja convosco. - TODOS: ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS. - CEL.:  
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas - TODOS: GLÓRIA A VÓS, SENHOR! –  
CEL.:  Naquele tempo, Jesus e Seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no 
monte das Oliveiras. Então Jesus enviou dois discípulos, dizendo-lhes: “Ide até o povoado que está ali 
na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. Desamarrai-a e trazei-
os a Mim! Se alguém vos disser alguma coisa, direis: ‘O Senhor precisa deles, mas logo os 
devolverá’”. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta: “Dizei à filha de Sião: Eis que 
o teu rei vem a ti, manso e montado num jumento, num jumentinho, num potro de jumenta”. Então os 
discípulos foram e fizeram como Jesus lhes havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e 
puseram sobre eles suas vestes, e Jesus montou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo 
caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores, e os espalhavam pelo caminho. As multidões 
que iam na frente de Jesus e os que o seguiam, gritavam: “Hosana ao Filho de Davi! Bendito o que 
vem em nome do Senhor! Hosana no mais alto dos céus!” Quando Jesus entrou em Jerusalém a cidade 
inteira se agitou, e diziam: “Quem é este homem?” E as multidões respondiam: “Este é o profeta Jesus, 
de Nazaré da Galiléia”. – Palavra da Salvação. - TODOS: GLÓRIA A VÓS, SENHOR ! 
 
7. HOMILIA 
 
8. PROCISSÃO - CEL.:  Meus irmãos e minhas irmãs, imitando o povo que aclamou Jesus, 
comecemos com alegria a nossa procissão. 
 
9. CANTO PROCESSIONAL  
Mantos e palmas espalhando vai o povo alegre de Jerusalém 
lá bem ao longe se começa ver o Filho de Deus que montado vem. 
Enquanto mil vozes ressoam por aí: 
“Hosana ao que vem em nome do Senhor” 
com um alento de grande exclamação. 
Prorrompem com voz triunfal: 
HOSANA! HOSANA, AO REI! HOSANA! HOSANA, AO REI! 
Como na estrada de Jerusalém, um dia também poderemos cantar 
a Jesus Cristo que virá outra vez para levar-nos ao eterno lar 
enquanto mil vozes ressoam por aí: 
“Hosana ao que vem em nome do Senhor” 
com um alento de grande exclamação. 
Prorrompem com voz triunfal: 
HOSANA! HOSANA, AO REI! HOSANA! HOSANA, AO REI! 
 

SANTA MISSA 
 
10. ORAÇÃO DO DIA - CEL.:  OREMOS (Pausa) DEUS ETERNO E TODO PODEROSO, PARA 
DAR AOS HOMENS UM EXEMPLO DE HUMILDADE, QUISESTES QUE O NOSSO 
SALVADOR SE FIZESSE HOMEM E MORRESSE NA CRUZ. CONCEDEI-NOS APRENDER O 
ENSINAMENTO DA SUA PAIXÃO E RESSUSCITAR COM ELE EM SUA GLÓRIA. POR NSJC. 
TODOS: AMÉM . 
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LITURGIA DA PALAVRA 
 

COM.: Acompanhemos com muita atenção a proclamação da palavra de Deus. As leituras nos 
apresentam o servo sofredor e obediente a Deus, capaz de doar a própria vida para que a humanidade 
tenha mais vida.  
   
11. 1ª LEITURA (Is 50, 4-7)  
 
Leitura do Livro do Profeta Isaías. - O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer 
palavras de conforto à pessoa abatida; ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido, para prestar 
atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos: não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as 
costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba; não desviei o rosto de bofetões e 
cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu Auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo, conservei o 
rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. –  
TODOS: GRAÇAS A DEUS. 
 
12. SALMO RESPONSORIAL (do salmo 21)  
 
CANTO  
 MEU DEUS, MEU DEUS, POR QUE ME ABANDONASTES? (1ª vez só o solista) 
 MEU DEUS, MEU DEUS, POR QUE ME ABANDONASTES? 
SOLO: 

1. Riem de mim todos aqueles que me vêem, torcem os lábios e sacodem a cabeça.  
   “Ao Senhor se confiou, ele o liberte, e agora o salve se é verdade que ele o ama.” 

 
2. Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado.  
     Transpassaram minhas mãos e os meus pés e eu posso contar todos os meus ossos. 

 
3. Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica.  

Vós, porém, ó meu Deus, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. 
 

4. Anunciarei o vosso nome aos meus irmãos e no meio da assembléia hei de louvar-vos!  
Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores, e respeitai-o, toda raça de Israel. 

 
14. 2ª LEITURA (Fl 2, 6-11)  
 
Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. - Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do 
ser igual a Deus uma usurpação, mas Ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e 
tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se 
obediente até à morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o Nome que 
está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da 
terra, e toda língua proclame: “Jesus Cristo é o Senhor!”, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor  
TODOS: GRAÇAS A DEUS. 
 
15. EVANGELHO (Mt 26, 14-27, 66) - COM.: A paixão e a morte de Jesus na cruz são provas de 
que a Profecia de Isaías foi realizada: “O Senhor abriu-me os ouvidos; não lhe resisti nem voltei atrás. 
Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba; não desviei o rosto de 
bofetões e cusparadas.” 
Ouçamos o relato da paixão de Jesus, que é a prova de um amor sem medida. Cantemos.  
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16. CANTO DE ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 
 
Homens: SALVE, Ó CRISTO OBEDIENTE!  
Todos:  SALVE, AMOR ONIPOTENTE!  
Homens: QUE TE ENTREGOU À CRUZ  
Todos:  E TE RECEBEU NA LUZ! 
1. Mulheres: O Cristo obedeceu até à morte, humilhou-se e obedeceu o bom Jesus.  
    Todos: Humilhou-se e obedeceu sereno e forte, humilhou-se e obedeceu até à cruz. 
2. Mulheres: Por isso o Pai do céu o exaltou, exaltou-o e lhe deu um grande nome,  
    Todos:  exaltou-o e lhe deu poder e glória, diante dele céus e terra se ajoelhem! 
 
17. DIÁCONO : O Senhor esteja convosco.  - TODOS: ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS . - DIÁCONO : 
Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. - TODOS: GLÓRIA A VÓS, SENHOR ! 
DIÁCONO : Naquele tempo, um dos doze discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos 
sacerdotes e disse: 
TODOS: O que me dareis se vos entregar Jesus? 
DIÁCONO : Combinaram, então, trinta moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma 
oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se 
de Jesus e perguntaram: 
TODOS: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? 
DIÁCONO : Jesus respondeu: 
CELEBRANTE:  Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: “O Mestre manda dizer: o meu tempo 
está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. 
DIÁCONO : Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus 
pôs-se à mesa com os doze discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: 
CELEBRANTE:  Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair”. 
DIÁCONO : Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar:  
TODOS: Senhor, será que sou eu? 
DIÁCONO : Jesus respondeu: 
CELEBRANTE:  Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai 
morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem! 
Seria melhor que nunca tivesse nascido! 
DIÁCONO : Então Judas, o traidor perguntou: 
TODOS: Mestre, serei eu? 
DIÁCONO : Jesus lhe respondeu:  
CELEBRANTE:  Tu o dizes. 
DIÁCONO : Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu-o, distribuiu-
o aos discípulos, e disse: 
CELEBRANTE:  Tomai e comei, isto é o meu corpo. 
DIÁCONO:  Em seguida, tomou o cálice, deu graças e entregou-lhes, dizendo: 
CELEBRANTE:  Bebei dele todos. Pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em 
favor de muitos, para remissão dos pecados. Eu vos digo: de hoje em diante não beberei deste fruto da 
videira, até o dia em que, convosco, beberei o vinho novo no Reino do meu Pai. 
DIÁCONO : Depois de terem cantado salmos, foram para o monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos 
discípulos: 
CELEBRANTE:  Esta noite, vós ficareis decepcionados por minha causa. Pois assim diz a Escritura: 
“Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão”.  Mas depois de ressuscitar, eu irei à vossa 
frente para a Galiléia. 
DIÁCONO : Disse Pedro a Jesus: 
TODOS: Ainda que todos fiquem decepcionados por tua causa, eu jamais ficarei. 
DIÁCONO : Jesus lhe declarou: 
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CELEBRANTE:  Em verdade eu te digo que, esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. 
DIÁCONO : Pedro respondeu: 
TODOS: Ainda que eu tenha de morrer contigo, mesmo assim não te negarei. 
DIÁCONO : E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Então Jesus foi com eles a um lugar 
chamado Getsêmani, e disse: 
CELEBRANTE:  Sentai-vos aqui, enquanto eu vou até ali para rezar! 
DIÁCONO : Jesus levou consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, e começou a ficar triste e 
angustiado. Então Jesus lhes disse: 
CELEBRANTE:  Minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo! 
DIÁCONO : Jesus foi um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto por terra e rezou: 
CELEBRANTE:  Meu Pai, se é possível, afaste-se de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu 
quero, mas sim como tu queres. 
DIÁCONO : Voltando para junto dos discípulos, Jesus encontrou-os dormindo, e disse a Pedro: 
CELEBRANTE:  Vós não fostes capazes de fazer uma hora de vigília comigo? Vigiai e rezai, para não 
cairdes em tentação; pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. 
DIÁCONO : Jesus se afastou pela segunda vez e rezou: 
CELEBRANTE:   Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, seja feita a tua vontade! 
DIÁCONO :  Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo, porque seus olhos estavam 
pesados de sono. Deixando-os, Jesus afastou-se e rezou pela terceira vez, repetindo as mesmas 
palavras. Então voltou para junto dos discípulos e disse: 
CELEBRANTE:   Agora podeis dormir e descansar. Eis que chegou a hora e o Filho do Homem é 
entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos! Vamos! Aquele que me vai trair, já está chegando. 
DIÁCONO :  Jesus ainda falava, quando veio Judas, um dos Doze, com uma grande multidão armada de 
espadas e paus. Vinham a mandado dos sumos sacerdotes e dos anciãos do povo. O traidor tinha 
combinado com eles um sinal, dizendo: 
TODOS: Jesus é aquele que eu beijar; prendei-o! 
DIÁCONO :  Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: 
TODOS: Salve, Mestre! 
DIÁCONO:  E beijou-o. Jesus lhe disse: 
CELEBRANTE:   Amigo, a que vieste? 
DIÁCONO : Então os outros avançaram, lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Nesse momento, 
um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada, e feriu o servo do Sumo Sacerdote, 
cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, lhe disse: 
CELEBRANTE:   Guarda a espada na bainha! Pois todos os que usam a espada, pela espada morrerão. 
Ou pensas que eu não poderia recorrer ao meu Pai e ele me mandaria logo mais de doze legiões de 
anjos? Então, como se cumpririam as Escrituras, que dizem que isso deve acontecer? 
DIÁCONO : E, naquela hora, Jesus disse à multidão: 
CELEBRANTE:   Vós viestes com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um assaltante. 
Todos os dias, no Templo, eu me sentava para ensinar, e vós não me prendestes. 
DIÁCONO : Porém, tudo isto aconteceu para se cumprir o que os profetas escreveram. Então, todos os 
discípulos, abandonando Jesus, fugiram. Aqueles que prenderam Jesus levaram-no à casa do Sumo 
Sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os mestres da Lei e os anciãos. Pedro seguiu Jesus de longe 
até o pátio interno da casa do Sumo Sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como 
terminaria tudo aquilo. Ora, os sumos sacerdotes e todo o Sinédrio procuravam um falso testemunho 
contra Jesus, a fim de condená-lo à morte. E nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas 
testemunhas. Por fim, vieram duas testemunhas, que afirmaram: 
TODOS: Este homem declarou: “Posso destruir o Templo de Deus e construí-lo de novo em três dias”. 
DIÁCONO : Então o Sumo Sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus: 
TODOS: Nada tens a responder ao que estes testemunham contra ti? 
DIÁCONO : Jesus, porém, continuava calado. E o Sumo Sacerdote lhe disse: 
TODOS: Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Messias, o Filho de Deus. 
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DIÁCONO : Jesus respondeu: 
CELEBRANTE:  Tu o dizes. Além disso, eu vos digo que de agora em diante vereis o Filho do Homem 
sentado à direita do Todo-poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. 
DIÁCONO :  Então o Sumo Sacerdote rasgou suas vestes e disse: 
TODOS: Blasfemou! Que necessidade temos ainda de testemunhas? Pois agora mesmo vós ouvistes a 
blasfêmia. Que vos parece? 
DIÁCONO : Responderam: 
TODOS: É réu de morte! 
DIÁCONO : Então cuspiram no rosto de Jesus e o esbofetearam. Outros lhe deram bordoadas, dizendo: 
TODOS: Faze-nos uma profecia, Cristo, quem foi que te bateu? 
DIÁCONO :  Pedro estava sentado fora, no pátio. Uma criada chegou perto dele e disse: 
TODOS: Tu também estavas com Jesus, o Galileu! 
DIÁCONO :  Mas ele negou diante de todos : 
TODOS: Não sei o que tu estás dizendo. 
DIÁCONO :  E saiu para entrada do pátio. Então uma outra criada viu Pedro e disse aos que estavam ali: 
TODOS: Este também estava com Jesus, o Nazareno. 
DIÁCONO : Pedro negou outra vez, jurando: 
TODOS: Nem conheço esse homem! 
DIÁCONO : Pouco depois, os que estavam ali aproximaram-se de Pedro e disseram: 
TODOS: É claro que tu também és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia. 
DIÁCONO : Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo que não conhecia esse homem! E nesse 
instante o galo cantou. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito: “Antes que o galo cante, tu me 
negarás três vezes”. E saindo dali, chorou amargamente. De manhã cedo, todos os sumos sacerdotes e 
os anciãos do povo convocaram um conselho contra Jesus, para condená-lo à morte. Eles o amarraram, 
levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Então Judas, o traidor, ao ver que Jesus fora 
condenado, ficou arrependido e foi devolver as trinta moedas de prata aos sumos sacerdotes e aos 
anciãos, dizendo: 
TODOS: Pequei, entregando à morte um homem inocente. 
DIÁCONO : Eles disseram:  
TODOS: O que temos nós com isso? O problema é teu. 
DIÁCONO : Judas jogou as moedas no santuário, saiu e foi se enforcar. Recolhendo as moedas, os 
sumos sacerdotes disseram: 
TODOS: É contra a Lei colocá-las no tesouro do Templo, porque é preço de sangue. 
DIÁCONO : Então discutiram em conselho e compraram com elas o Campo do Oleiro, para aí fazer o 
cemitério dos estrangeiros. É por isso que aquele campo até hoje é chamado de “Campo de Sangue”. 
Assim se cumpriu o que tinha dito o profeta Jeremias: “Eles pegaram as trinta moedas de prata – preço 
Precioso, preço com que os filhos de Israel o avaliaram – e as deram em troca do Campo do Oleiro, 
conforme o Senhor me ordenou!” Jesus foi posto diante do governador, e este o interrogou: 
TODOS: Tu és o rei dos judeus? 
DIÁCONO : Jesus declarou: 
CELEBRANTE:  É como dizes. 
DIÁCONO : E nada respondeu, quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos.  Então Pilatos 
perguntou: 
TODOS: Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? 
DIÁCONO :  Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na 
festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela 
ocasião, tinham um prisioneiro famoso, chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão 
reunida: 
TODOS: Quem vós quereis que eu solte: Barrabás, ou Jesus, a quem chamam de Cristo? 
DIÁCONO : Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava 
sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: 
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TODOS: Não te envolvas com esse justo! Porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. 
DIÁCONO : Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem 
Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: 
TODOS: Qual dos dois quereis que eu solte? 
DIÁCONO : Eles gritaram: 
TODOS: Barrabás! 
DIÁCONO : Pilatos perguntou: 
TODOS: Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? 
DIÁCONO : Todos gritaram: 
TODOS: Seja crucificado! 
DIÁCONO : Pilatos falou: 
TODOS: Mas, que mal ele fez? 
DIÁCONO : Eles, porém, gritaram com mais força: 
TODOS: Seja crucificado! 
DIÁCONO : Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, 
lavou as mãos diante da multidão, e disse: 
TODOS: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso! 
DIÁCONO : O povo todo respondeu: 
TODOS: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. 
DIÁCONO : Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus, e entregou-o para ser crucificado. Em 
seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador, e reuniram toda a tropa em 
volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho; depois teceram uma coroa de 
espinhos, puseram a coroa em sua cabeça, e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam  diante 
de Jesus e zombaram, dizendo: 
TODOS: Salve, rei dos judeus! 
DIÁCONO : Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, 
tiraram-lhe o manto vermelho e, de novo, o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para 
crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o 
obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer “lugar 
da caveira”. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. 
Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes. E ficaram ali sentados, 
montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo da sua condenação: “Este é Jesus, o 
Rei dos Judeus”. Com ele também crucificaram dois ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. 
As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo:  
TODOS: Tu que ias destruir o Templo e construí-lo de novo em três dias, salva-te a ti mesmo! Se és o 
Filho de Deus, desce da cruz! 
DIÁCONO : Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da Lei e os anciãos, também 
zombavam de Jesus: 
TODOS: A outros salvou... a si mesmo não pode salvar! É Rei de Israel... Desça agora da cruz! E 
acreditaremos nele. Confiou em Deus: que o livre agora, se é que Deus o ama! Já que ele disse: Eu sou 
o Filho de Deus! 
DIÁCONO : Do mesmo modo, também os dois ladrões que foram crucificados com Jesus, o insultavam. 
Desde o meio-dia até as três horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas três horas da 
tarde, Jesus deu um forte grito: 
CELEBRANTE:  Eli, Eli, lamá sabactâni? 
DIÁCONO : Que quer dizer: “Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste?” Alguns dos que ali 
estavam, ouvindo-o, disseram: 
TODOS: Ele está chamando Elias! 
DIÁCONO : E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta 
de uma vara, e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: 
TODOS: Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo! 
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DIÁCONO : Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o espírito. 
(AQUI TODOS SE AJOELHAM  E FAZ-SE UMA PAUSA) 

 
DIÁCONO : E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em duas partes, a terra tremeu e 
as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram! 
Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na Cidade Santa e foram vistos por 
muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto 
e tudo que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: 
TODOS: Ele era mesmo Filho de Deus! 
DIÁCONO : Grande número de mulheres estava ali, olhando de longe. Elas haviam acompanhado Jesus 
desde a Galiléia, prestando-lhe serviços. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e 
de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao entardecer, veio um homem rico de Arimatéia, chamado 
José, que também se tornara discípulo de Jesus. Ele foi procurar Pilatos e pediu o corpo de Jesus. 
Então Pilatos mandou que lhe entregassem o corpo. José, tomando o corpo, envolveu-o num lençol 
limpo, e o colocou em um túmulo novo, que havia mandado escavar na rocha. Em seguida, rolou uma 
grande pedra para fechar a entrada do túmulo, e retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali 
sentadas, diante do sepulcro. No dia seguinte, como era o dia depois da preparação para o sábado, os 
sumos sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos, e disseram: 
TODOS: Senhor, nós nos lembramos de que quando este impostor ainda estava vivo, disse: “Depois de 
três dias eu ressuscitarei!” Portanto, manda guardar o sepulcro até ao terceiro dia, para não acontecer 
que os discípulos venham roubar o corpo e digam ao povo: “Ele ressuscitou dos mortos!”, pois essa 
última impostura seria pior do que a primeira! 
DIÁCONO : Pilatos respondeu: 
TODOS: Tendes uma guarda. Ide e guardai o sepulcro como melhor vos parecer. 
DIÁCONO : Então eles foram reforçar a segurança do sepulcro: lacraram a pedra e montaram guarda. – 
Palavra da Salvação. 
TODOS: GLÓRIA A VÓS, SENHOR!  
 
18. BREVE HOMILIA 
 
19. PROFISSÃO DE FÉ 
 
20. ORAÇÃO UNIVERSAL  – CEL.: Irmãos, bendigamos o nosso Redentor que na Sua bondade nos 
concede este tempo de penitência e salvação suplicando: Criai em nós Senhor, em espírito novo!. 
 
TODOS:  CRIAI EM NÓS, SENHOR, UM ESPÍRITO NOVO!  

1. Pelo Santo Padre, o Papa Bento XVI, para que continue revelando aos fiéis do mundo 
inteiro que “seguir Jesus no caminho quaresmal é condição necessária para participar da 
Sua Páscoa”, rezemos ao Senhor. 

2. Pelos governantes de nosso país, para que, conscientes de suas responsabilidades, saibam 
denunciar situações e apontar responsabilidades no que diz respeito aos problemas 
ambientais decorrentes do aquecimento global, rezemos ao Senhor. 

3. Pelas famílias cristãs, para que saibam viver a Quaresma como um tempo favorável para o 
crescimento espiritual por meio da prática da oração, da esmola e do jejum, rezemos ao 
Senhor. 

4. Pela Igreja do Brasil, para que aproveite a realização da Campanha da Fraternidade deste 
ano, para conscientizar as comunidades cristãs e pessoas de boa vontade sobre as 
conseqüências do aquecimento global e das mudanças climáticas que afetam a todos, 
rezemos ao Senhor. 
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5. Por todos nós aqui reunidos, para que a Campanha da Fraternidade deste ano, desperte em 
cada um de nós o respeito à natureza e a vida do planeta, que tem a sua raiz mais profunda 
na obediência ao Criador, rezemos ao Senhor. 

 
CEL.: Deus eterno e onipotente, que fizestes uma aliança por todas as gerações com a 

descendência de Noé e com todos os seres vivos da terra, concedei-nos, ao longo destes dias, a graça 
de descobrir que só em VÓS se encontra a fonte da vida e do amor. Por Cristo, nosso Senhor. 
TODOS: AMÉM.  

LITURGIA EUCARÍSTICA 
 

21. OFERTAS - COM.: Fazer ofertas é um ato de amor e doação. O pão e o vinho serão 
transubstanciados em corpo e sangue de Jesus. Neste ofertório peçamos ao Senhor da vida que nos 
guie pelo caminho certo, porque sem a ternura de Deus não ouviremos a voz da mãe Terra, a convidar-
nos para a compaixão, o cuidado e a convivência pacífica com todos os seres. Façamos nossas ofertas, 
cantando! 
 
22. CANTO DE OFERTAS 
1. Que poderei retribuir ao Senhor, por tudo aquilo que Ele me deu?  
OFERECEREI ( ó Senhor onipotente) O SEU SACRIFÍCIO ( por Sua morte deu-nos vida)  
E INVOCAREI ( pelos séculos dos séculos) O SEU SANTO NOME ( e cantarei o seu louvor – omite-
se esta última na repetição) 
2. Que poderei oferecer ao meu Deus, pelos imensos benefícios que me fez? 
3. Eu cumprirei minha promessa ao Senhor, na reunião do povo santo de Deus. 
4. Vós me quebrastes os grilhões da escravidão, e é por isso que hoje canto vosso Amor.   
23. CEL.:  Orai, irmãos e irmãs... - TODOS: RECEBA O SENHOR POR TUAS MÃOS, ESTE 
SACRIFÍCIO, PARA GLÓRIA DO SEU NOME, PARA NOSSO BEM  E DE TODA A SANTA 
IGREJA. 
 
24. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS - CEL.:  Ó DEUS, PELA PAIXÃO DE NOSSO SENHOR 
JESUS CRISTO, SEJAMOS RECONCILIADOS CONVOSCO, DE MODO QUE, AJUDADOS 
PELA VOSSA MISERICÓRDIA, ALCANCEMOS PELO SACRIFÍCIO DE VOSSO FILHO O 
PERDÃO QUE NÃO MERECEMOS POR NOSSAS OBRAS. POR CRISTO, NOSSO SENHOR. - 
TODOS: AMÉM.  
 
25. - ORAÇÃO EUCARÍSTICA II 
Prefácio: A Paixão do Senhor. - CEL.:  O Senhor esteja convosco. - TODOS: ELE ESTÁ NO MEIO 
DE NÓS. - CEL.: Corações ao alto. - TODOS: O NOSSO CORAÇÃO ESTÁ EM DEUS. - CEL.:  
Demos graças ao Senhor, nosso Deus - TODOS: É NOSSO DEVER E NOSSA SALVAÇÃO.  
CEL.:  Prefácio: A Paixão do Senhor. - CEL.:  Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e 
salvação dar-Vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo-poderoso, por 
Cristo, Senhor nosso. Inocente, Jesus quis sofrer pelos pecadores. Santíssimo, quis ser condenado a 
morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados e Sua ressurreição nos trouxe vida nova. 
Por Ele, os anjos cantam Vossa grandeza e os santos proclamam Vossa glória. Concedei-nos também a 
nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz: 
 
HOSANA, HOSANA, HOSANA AO NOSSO REI! (bis) 
1-Glorificarei Teu nome, ó Deus, com cânticos Te celebrarei!  
És Santo, ó Pai, és Santo, ó Pai; a Ti todo louvor! (bis) 
2-Bendito o que vem em nome do Senhor! O céu e a terra proclamam Seu louvor!  
Te exaltarei, Te exaltarei, darei o meu louvor! (bis) 
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CEL.:  Na verdade, ó Pai, Vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, 
derramando sobre elas o Vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o Corpo e o Sangue de Jesus 
Cristo, Vosso Filho e Senhor nosso. 
TODOS: SANTIFICAI NOSSA OFERENDA, Ó SENHOR! 
CEL.:  Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças, e o 
partiu e deu a Seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO, 
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em Suas 
mãos, deu graças novamente, e o deu a Seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE 
É O CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA  ALIANÇA, QUE SERÁ 
DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS PARA REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO 
EM MEMÓRIA DE MIM . Eis o mistério da fé. 
TODOS: TODAS AS VEZES QUE COMEMOS DESTE PÃO E BEBEMOS DESTE CÁLICE, 
ANUNCIAMOS, SENHOR, A VOSSA MORTE, ENQUANTO ESPERAMOS A VOSSA 
VINDA! 
CEL.:  Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do Vosso Filho, nós Vos oferecemos, ó 
Pai, o pão da vida e o cálice da salvação; e Vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui 
na Vossa presença e Vos servir. 
TODOS: RECEBEI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA! 
CEL.:  E nós Vos suplicamos que, participando do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo 
Espírito Santo num só corpo.  
TODOS: FAZEI DE NÓS UM SÓ CORPO E UM SÓ ESPÍRITO! 
CEL.:  Lembrai-vos, ó Pai, da Vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro: que ela cresça na 
caridade, com o papa Bento XVI, com o nosso Administrador Apostólico Dom Waldemar e seu Bispo 
Auxiliar, e todos os ministros do Vosso povo. 
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DA VOSSA IGREJA! 
CEL.:  Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e 
de todos os que partiram desta vida: acolhei-os junto a Vós, na luz da Vossa face. 
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DOS VOSSOS FILHOS! 
CEL.:  Enfim, nós Vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a 
Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos Apóstolos, São José e todos os que neste mundo Vos 
serviram, a fim de Vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, Vosso Filho. 
TODOS: CONCEDEI-NOS O CONVÍVIO DOS ELEITOS! 
 
CEL.:  Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a Vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito 
Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. 
TODOS: AMÉM. 

 
RITO DA COMUNHÃO  

 
26. 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, dai-nos a paz, dai-nos Vossa paz! 
 
27. COMUNHÃO - COM.: O Senhor cheio de misericórdia, reza por Jerusalém. Hoje, somos 
chamados a meditar sobre a nossa conduta diante d’Aquele que também intercede por nós. Jesus é 
nosso único Rei, e nos pede nesta Campanha da Fraternidade que sejamos “profetas da vida” em toda 
sua amplitude, desde a concepção da vida humana até seu último suspiro, e também da vida da 
natureza, em toda sua biodiversidade. Com o coração renovado, iremos, ao Seu encontro, cantando! 
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28. CANTO DE COMUNHÃO (A) 
 
    Todos:  MEU DEUS, Ó MEU DEUS, POR QUE ME ABANDONASTE? MEU DEUS, Ó MEU 

DEUS, POR QUE ME ABANDONASTE? 
 
1. Mulheres: Meu Deus, ó meu Deus, por que me abandonaste? Não acha este traste paz em seu 

lamento.  
   Homens: De dia, eu não agüento de tanto chorar, de noite, a gritar, e sem ter alento. 
2. Mulheres: E tu que estás no trono assentado, os pais, no passado, em ti confiavam.  
   Homens:  Quando eles chamavam, eram libertados, assim confiados, não se envergonhavam. 
3. Mulheres: Quanto a mim sou um verme, um ente sem graça, motivo nas praças de riso e galhofa.  
   Homens: E dizem com mofa: que Deus o liberte e o desaperte, se dele ‘inda gosta. 
4. Mulheres: Por ti fui formado no ventre materno, co’afago tão terno, eu fui aleitado.  
   Homens:  A ti consagrado, bem pequenininho, e hoje, sozinho, e tão angustiado. 
5. Mulheres: Me sinto cercado de touros ferozes, me atacam atrozes, parecem leões.  
   Homens:  Já se decompõe minh’alma partida, qual cera vertida é meu coração. 
6. Mulheres: Furaram minhas mãos, cravaram meus pés, meus ossos, de vez, eu posso contar.  
   Homens: Pessoas a olhar, mexendo as cabeças, minhas vestes sorteiam e pegam a mangar. 
 
29. CANTO DE COMUNHÃO (B) 
1. Ao recebermos, Senhor, Tua presença sagrada, pra confirmar Teu amor, faz de nós Tua morada. 
Surge um sincero louvor, brota a semente plantada, faz-nos seguir Teu caminho, sempre trilhar Tua 
estrada. 
DESAMARREM AS SANDÁLIAS E DESCANSEM; 
ESTE CHÃO É TERRA SANTA, IRMÃOS MEUS!  
VENHAM, OREM, COMAM, CANTEM, VENHAM TODOS!  
E RENOVEM A ESPERANÇA NO SENHOR!  ( 3x,  só na última vez ) 
2. O Filho de Deus com o Pai e o Espírito Santo: nesta Trindade um só Ser, que pede a nós sermos 
santos. Dá-nos, Jesus, Teu poder de se doar sem medida, deixa que compreendamos que este é o 
sentido da vida. 
3. Ao virmos te receber, nós te pedimos, ó Cristo, faze vibrar nosso ser, indo ao encontro ao Pai Santo. 
Sem descuidar dos irmãos, mil faces da Tua face. Faze que o coração sinta a força da Caridade. 
 
 
29. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO - CEL.:  OREMOS: (Pausa) SACIADOS PELO VOSSO 
SACRAMENTO, NÓS VOS PEDIMOS, Ó DEUS: COMO PELA MORTE DO VOSSO FILHO NOS 
DESTES ESPERAR O QUE CREMOS, DAI-NOS PELA SUA RESSURREIÇÃO ALCANÇAR O 
QUE BUSCAMOS. POR CRISTO, NOSSO SENHOR. - TODOS: AMÉM. 

 
RITOS FINAIS 

 
30. BÊNÇÃO FINAL  - CEL.:  O Senhor esteja convosco. - TODOS: ELE  ESTÁ NO MEIO DE 
NÓS. - CEL.:  O Pai de misericórdia, que vos deu um exemplo de amor na Paixão do seu Filho, vos 
conceda, pela vossa dedicação a Deus e ao próximo, a graça de sua bênção. - TODOS: AMÉM.  - 
CEL.:  O Cristo, cuja morte vos libertou da morte eterna, conceda-vos receber o dom da vida. - 
TODOS: AMÉM.  - CEL.:  Tendo seguido a lição de humildade deixada pelo Cristo, participeis 
igualmente de sua ressurreição. - TODOS: AMÉM.  - CEL.:  Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e 
Filho e Espírito Santo. - TODOS: AMÉM.  - CEL.:  Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. - 
TODOS: GRAÇAS A DEUS! 
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31. CANTO FINAL (A) 
 
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 A TUA LEI! 
 
1.   Sou o primeiro e o derradeiro, fui ungido pelo amor.  
      Vós sois meu povo, eu vosso Rei e Senhor Redentor! 
 

5. Vos levarei às grandes fontes: dor e fome não tereis.  
      Vós sois meu povo, eu vosso Rei. Junto a mim vivereis! 
 
32. CANTO FINAL (B) 
 
O Senhor é Rei! O Senhor é meu Pastor e Rei! 
O Senhor é Rei! O Senhor é meu Pastor e Rei! 
O Senhor está no céu. O Senhor está no mar 
na extensão do infinito. 
O Senhor está no céu. O Senhor está no mar 
na extensão do infinito. 
Está no céu. Está no mar. Na extensão do infinito. 
Está no céu. Está no mar. Na extensão do infinito. 
 
Quando eu vacilar, eu não temerei, pois o Senhor está comigo. 
Quando eu vacilar, eu não temerei, pois o Senhor está comigo. 
O Senhor está no céu. O Senhor está no mar 
na extensão do infinito. 
O Senhor está no céu. O Senhor está no mar 
na extensão do infinito. 
Está no céu. Está no mar. Na extensão do infinito. 
Está no céu. Está no mar. Na extensão do infinito. 
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TERÇA-FEIRA DA SEMANA SANTA –  
AS SETE DORES DO CORAÇÃO IMACULADO 

 
CANTO: - Pecadores redimidos com o Sangue do Senhor, 
                  atendei, olhai se existe dor igual à minha dor (bis). 
 

ORAÇÃO INICIAL  
DIRIGENTE  - Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
TODOS - Amém! 
DIRIGENTE  - Nós vos louvamos e vos bendizemos, Senhor Jesus! 
TODOS - Porque associastes a Virgem Maria à obra da salvação.  
DIRIGENTE  - Nós contemplamos vossas dores, ó Mãe de Deus. 
TODOS - E vos seguimos no caminho da fé! 
 
CANTO- Dolorosa, aguda espada, transpassou-me o coração, 
                quando a morte do meu Filho me predisse Simeão (bis). 

 
PRIMEIRA DOR  - A APRESENTAÇÃO DE JESUS NO TEMPLO 
 
DIRIGENTE - A profecia de Simeão causou grande dor à Virgem Mãe de Jesus que, apesar do 
sofrimento e de nada entender, soube silenciar e confiar em Deus. 
LEITOR(A )- Simeão os abençoou e disse a Maria, a Mãe de Jesus: “Eis que este menino está 
destinado a ser ocasião de queda e elevação de muitos em Israel e sinal de contradição. Quanto a ti, 
uma espada te transpassará a alma.” (Lc 2, 34-35)  
TODOS- Ó Santa Mãe, quantas vezes não transpassamos nós mesmos o vosso Coração com esta 
espada! Por esta dor, obtende-nos que sejamos fiéis a Jesus-Hóstia que  continua a oferecer-Se todos 
os dias pelos nossos pecados. 
DIRIGENTE - Pai Santo, nós vos oferecemos o sacrifício do Vosso Filho bem-amado, anunciado 
oficialmente na Apresentação ao Templo, tornado incessante e perpétuo por todas as Missas que se 
celebram todos os dias no Universo. Nós Vo-lo oferecemos pelo Coração transpassado de Maria, em 
reparação dos pecados dos homens. 
TODOS- Salve, ó Mãe Dolorosa, amparo dos filhos amados. Dai-nos, pelas vossas dores, a dor dos 
nossos pecados. 

 
CANTO- Junto ao Filho, para o Egito, eu fugi, com dor atroz,  
                quando Herodes o buscava para dá-lo ao vil algoz (bis). 
 
SEGUNDA DOR- A FUGA PARA O EGITO 
 
DIRIGENTE - José e Maria estavam abertos à voz do Senhor e, mesmo diante da grande angústia da 
fuga, obedeceram e permaneceram firmes e confiantes. 
LEITOR(A )- O anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse:” Levanta, toma o menino e a mãe, 
foge para o Egito e fica lá até que te avise. Pois Herodes vai procurar o Menino para matar!” 
Levantando-se José tomou o Menino e a Mãe, de noite, e partiu para o Egito.(Mt 2, 13-14) 
TODOS- Senhor Jesus, lembrai-Vos  das angústias de vossa divina Mãe e de São José nesta fuga para 
o Egito, e de todos os sofrimentos padecidos durante o vosso exílio. Tende piedade de todos os que 
sofrem perseguição, que são obrigados a abandonar a sua casa, os seus bens, a sua pátria. Por esta dor 
cruciante do Coração de vossa divina Mãe, nós Vos suplicamos que tenhais piedade de todas as 
crianças educadas longe de Vós, sem Vós. 
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DIRIGENTE - Pai Santo, nós Vos oferecemos os sofrimentos do Coração de Jesus Menino e as 
angustiosas tribulações da Sagrada Família no exílio, para obter que as nações e as famílias 
reconheçam os Vossos direitos sagrados e se lhes submetam plenamente. 
TODOS- Salve, ó Mãe dolorosa, amparo dos filhos amados. Dai-nos, pelas vossas dores, a dor dos 
nossos pecados. 
 
CANTO- Quem dirá meu sentimento? Desolada me encontrei:  
                vendo o Filho meu perdido, por três dias o busquei (bis). 
 
TERCEIRA DOR - MARIA PROCURA JESUS EM JERUSALÉM 
 
DIRIGENTE - Maria, como toda mãe, sofre aflita a perda do Filho e sai à Sua  procura. 
LEITOR(A )- Acabados os dias da festa da Páscoa, quando voltaram, o Menino Jesus ficou em 
Jerusalém, sem que os pais percebessem. Pensando que estivesse na caravana, andaram o caminho de 
um dia e O procuraram entre parentes e conhecidos. E, não O achando, voltaram a Jerusalém, à 
procura d’Ele. (Lc 2, 43b-45) 
TODOS- Por esta dor dos três dias de ausência, Coração de Maria, ensinai-nos a nunca perder Jesus, a 
procurá-Lo sem cessar e a saber perder o nosso bem-estar para segui-Lo. Tende piedade de todas as 
mães que perdem os  seus filhinhos. Tende piedade de todos os que perderam Jesus. Divino Salvador, 
pelas lágrimas de vossa Mãe, reconduzi a Vós os corações transviados e as nações que Vos traíram. 
Reconduzi todos os povos à unidade da Igreja. 
DIRIGENTE - Pai Santo, nós Vos oferecemos as angústias do Coração de Maria durante estes três 
dias de ausência, para obter para as almas que chamais ao Vosso serviço a coragem de corresponder ao 
Vosso chamamento e a fidelidade à sua vocação. 
TODOS- Salve, ó Mãe dolorosa, amparo dos filhos amados. Dai-nos, pelas vossas dores, a dor dos 
nossos pecados. 
 
CANTO- Que martírio na minha alma, encontrando meu Jesus,  
                 no caminho do Calvário, arquejante sob a cruz (bis).  
 
QUARTA DOR- MARIA ENCONTRA JESUS NO CAMINHO DO CALVÁRIO  
 
DIRIGENTE - Jesus, a caminho da cruz, encontra Sua Mãe. O encontro causou imensa dor a Maria 
que, diante do Filho desfigurado, nada podia fazer, mas continuou com Ele até o fim. 
LEITOR(A )- Ao conduzirem Jesus, lançaram mão de um certo Simão de Cirene, que vinha do campo, 
e o encarregaram de levar a cruz atrás de Jesus. Seguia-O grande multidão de povo e de mulheres que 
batiam no peito e O lamentavam. (Lc 23,26-27) 
TODOS- Pela vossa dor comum, santíssimos  Corações de Jesus e de Maria, tende piedade dos pobres 
pecadores. Olhai com amor, Senhor, a Vossa Igreja, para a proteger; o seu Chefe, o nosso Santo Padre 
bem-amado, para o ajudar; os que sofrem pela sua fé, em vosso Nome, para os reconfortar. Olhai com 
misericórdia os países onde a Vossa Igreja é perseguida e, pelas lágrimas de Vossa Mãe, trazei a toda a 
parte  a liberdade religiosa e a paz. 
DIRIGENTE - Pai Santo, nós Vos oferecemos todas as dores de Jesus e de Maria no caminho do 
Calvário, a fim de obter para os homens culpados a misericórdia e a salvação. 
TODOS- Salve, ó Mãe dolorosa, amparo dos filhos amados. Dai-nos, pelas vossas dores, a dor dos 
nossos pecados. 
 
CANTO- Mas, ó céus, ó terra, vede! Dor maior não pode haver:  
                 vendo a morte do meu Filho, foi milagre eu não morrer! (bis). 
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QUINTA DOR  - MARIA AO PÉ DA CRUZ DE JESUS 
 
DIRIGENTE - Jesus é pregado na cruz. Sua Mãe estava ao lado, e quão profunda não era a sua dor? 
Sofre, mas não se desespera, permanece meditando tudo em seu coração. 
LEITOR(A )- Junto à cruz de Jesus estavam de pé Sua Mãe, a irmã de Sua Mãe, Maria de Cléofas, e 
Maria Madalena. Vendo a mãe, e perto dela, o discípulo a quem amava, disse Jesus para a Mãe: 
“Mulher, eis aí o teu filho!” Depois disse para o discípulo: “Eis aí tua mãe!” (Jo 19, 25-27 a) 
TODOS- Coração de Maria, despedaçado pela dor no Calvário, fazei-nos sentir todo o horror, toda a 
fealdade do pecado; dai-nos uma fidelidade sem desfalecimentos à graça divina. Oferecei o Salvador 
crucificado para salvar o Mundo desnorteado.  
DIRIGENTE - Senhor Jesus, nós Vos oferecemos os méritos de Maria, Vossa e nossa Mãe, ao pé da 
cruz, para aplacar a Vossa divina justiça. 
TODOS- Salve, ó Mãe dolorosa, amparo dos filhos amados. Dai-nos, pelas vossas dores, a dor dos 
nossos pecados. 
 
CANTO- Contemplai meu sofrimento, minha angústia ao pé da Cruz:  
                pela lança transpassado, vi meu Filho, o meu Jesus! (bis). 
 
SEXTA DOR-O GOLPE DA LANÇA E A DESCIDA DA CRUZ  
 
DIRIGENTE - O sofrimento do Filho chega ao fim, mas a dor da mãe continua. Quanto pavor quando 
o soldado enterrou a lança no Coração de Jesus. Seu Coração maternal sentiu o golpe e, ao mesmo 
tempo, todos os golpes da lança dos nossos pecados, das nossas indiferenças e das nossas ingratidões; 
todos os golpes da lança do ódio, das heresias, dos erros... Recebendo seu Filho morto, permanece 
calada, paciente e firme na fé. 
LEITOR(A) - Chegada a tarde, porque era o dia da preparação, isto é, a véspera do Sábado, veio José 
de Arimatéia, entrou decidido na casa de Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos, então, deu o cadáver 
a José, que retirou o corpo da cruz. (Mc 15, 42 ) 
TODOS- Mãe Dolorosa, por esta dor cruciante, obtende-nos a generosidade para responder sempre 
SIM, segundo o vosso exemplo, aos chamamentos do Coração transpassado de Jesus. Coração 
Doloroso de Maria, nós queremos consolar-vos, amando Jesus, permanecendo-Lhe fiéis, e trazendo 
muitas almas ao seu amor. Obtende-nos esta graça e fazei-nos apóstolos do Vosso Reino. 
DIRIGENTE - Pai Santo, nós Vos oferecemos as Chagas sagradas do Divino Redentor, especialmente 
a do Seu Coração ferido, e o Coração transpassado de Sua santa Mãe, para obter a conversão das 
almas. 
 TODOS- Salve, ó Mãe dolorosa, amparo dos filhos amados. Dai-nos, pelas vossas dores, a dor dos 
nossos pecados. 
 
CANTO- Oh, que dor mais cruciante, que suprema solidão!  
                ao levarem-No ao sepulcro, invadiu-me o coração! (bis). 
 
SÉTIMA DOR - MARIA DEPOSITA JESUS NO SEPULCRO 
 
DIRIGENTE - Ao depositar o Filho no sepulcro, Maria espera a realização da Palavra de seu Filho.  
LEITOR(A )- Os discípulos tiraram o corpo de Jesus e o envolveram em faixas de linho com aromas, 
conforme é o costume de sepultar dos judeus. Havia perto do local onde fora crucificado, um jardim, e 
no jardim um sepulcro novo, onde ninguém ainda fora sepultado. Foi ali que puseram Jesus.(Jo 19,40-42 a) 

TODOS- Virgem Maria, por esta imensa dor, tende piedade dos corações despedaçados, dos doentes, 
dos agonizantes, dos perseguidos, de todos os que sofrem. Auxiliai-os! Tende piedade das almas do 
Purgatório. Tende piedade da nossa Pátria. Fazei florescer no Mundo as vocações sacerdotais e 
religiosas, as vocações de apóstolos, para dar Cristo às almas e assegurar o Reino de Deus. 
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DIRIGENTE - Pai Santo, nós vos oferecemos o Corpo martirizado do Salvador, colocado no túmulo, e 
a imensa dor de Sua Santíssima Mãe, para que seja realizada a prece de Jesus: “Pai, que todos sejam 
um só” ( Jo 17, 21). 
TODOS- Salve, ó Mãe dolorosa, amparo dos filhos amados. Dai-nos, pelas vossas dores, a dor dos 
nossos pecados. 
 
CANTO- Pecadores redimidos com o Sangue do Senhor,  
                atendei, olhai se existe dor igual à minha dor (bis). 
 
DIRIGENTE - OREMOS. Ó Deus, por Vosso admirável desígnio, dispusestes prolongar a Paixão do 
Vosso Filho também nas infinitas cruzes da humanidade. Nós vos pedimos: assim como quisestes que 
ao pé da cruz do Vosso Filho estivesse Sua Mãe, da mesma forma, à imitação da Virgem Maria, 
possamos estar sempre ao lado dos nossos irmãos que sofrem, levando-lhes amor e consolo. Por 
Cristo, nosso Senhor. 
TODOS- Amém! 
 

SANTA MISSA (a partir da Liturgia da Palavra) 
 

SALMO RESPONSORIAL  

 
Minha boca anunciará vossa justiça. 
 
EVANGELHO 
 
Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo palavra de Deus! Cristo palavra de Deus! 
Salve, ó rei, obediente ao Pai, vós fostes levado para ser cruscificado 
como um manso cordeiro é conduzido à matança. 
 
OFERTAS 
 
Trabalhar o pão, celebrar o pão, oferecer e consagrar e comungar o pão (bis). 
1- Fruto do suor e do trabalho, sacrifício que Jesus pediu.  
    Pão da liberdade e da justiça, pão da vida, pão do céu: Te ofertamos, porque tudo é Teu. 
2- Fruto da esperança e da partilha, Santa Missa que nos faz irmãos.  
    Pão da liberdade e da justiça, pão da vida, pão do céu: pão bendito de libertação. 
 
SANTO 
 
Santo é o Senhor, meu Deus, digno de louvor. A Ele o poder, a honra e a glória (bis)  
Hosana, hosana, hosana, hosana, hosana ao Senhor! (bis)  
Bendito o que vem em nome do Senhor. Com todos os seus anjos cantamos para Ti (bis)  
Hosana, hosana, hosana, hosana, hosana ao Senhor! (bis) 
Deus de amor! 
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COMUNHÃO 
 
1-Meu Senhor despojou-se de Si, sendo Deus, se fez homem, se entregou e morreu numa cruz.  
    Meu Senhor, para salvar a mim e meus irmãos, se humilhou, veio ao mundo e das trevas fez luz. 
 
Eu Te amo, sou louco de amor por Ti, meu Jesus, Tu és minha paz, minha luz, meu Deus Rei e meu 
bom pastor! Eu Te amo, sou louco de amor por Ti, meu Jesus, Tu és minha paz, minha luz, meu 
Deus, meu Senhor! 
 
2- Meu Senhor, que tudo criou por amor, não foi recebido pelo povo Seu.  
    Lá na cruz, pede ao Pai que perdoe ao cruéis, que não sabem que matam o Filho de Deus. 
3- Meu Senhor cumpriu a promessa, nos deu o Espírito Santo da parte de Deus.  
    Foi à casa do Pai preparar-nos lugar, pra levar-nos consigo ao reino dos Céus. 
 
FINAL – HINO CF-2011 
 
1. OLHA, MEU POVO, ESTE PLANETA TERRA: 
   DAS CRIATURAS TODAS, A MAIS LINDA! 
   EU A PLASMEI COM TODO AMOR MATERNO, 
   PRA SER UM BERÇO DE ACONCHEGO E VIDA. 
 
NOSSA MÃE TERRA, SENHOR, GEME DE DOR NOITE E DIA. 
SERÁ DE PARTO ESSA DOR? OU SIMPLESMENTE AGONIA?! 
VAI DEPENDER SÓ DE NÓS! VAI DEPENDER SÓ DE NÓS! 
 
2. A TERRA É MÃE, É CRIATURA VIVA; 
   TAMBÉM RESPIRA, SE ALIMENTA E SOFRE. 
   É DE RESPEITO QUE ELA MAIS PRECISA! 
   SEM TEU CUIDADO ELA AGONIZA E MORRE. 
 
3. VÊ, NESTA TERRA, OS TEUS IRMÃOS. SÃO TANTOS... 
   QUE A FOME MATA E A MISÉRIA HUMILHA. 
   EU SONHO VER UM MUNDO MAIS HUMANO, 
   SEM TANTO LUCRO E MUITO MAIS PARTILHA! 
 
4. OLHA AS FLORESTAS: PULMÃO VERDE E FORTE! 
   SENTE ESSE AR QUE TE ENTREGUEI TÃO PURO... 
   AGORA, GASES DISSEMINAM MORTE; 
   O AQUECIMENTO QUEIMA O TEU FUTURO. 
 
5. CONTEMPLA OS RIOS QUE AGONIZAM TRISTES. 
   NÃO TE INCOMODA POLUIR ASSIM?! 
   VÊ: TANTA ESPÉCIE JÁ NÃO MAIS EXISTE! 
   POR MAIS CUIDADO IMPLORA ESSE JARDIM! 
 
6. A HUMANIDADE ANSEIA NOVA TERRA. 
   DE DORES GEME TODA A CRIAÇÃO. 
   TRANSFORMA EM PÁSCOA AS DORES DESSA ESPERA, 
   QUERO ESSA TERRA EM PLENA GESTAÇÃO! 
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QUARTA-FEIRA DA SEMANA SANTA  
MISTÉRIOS DOLOROSOS  

  
LEITOR (HOMEM):   (canto) É noite, noite sombria! Meu Deus estou sozinho, sozinho, sem 
ninguém. Na sombra da noite, apenas um raio de luar reflete sua luz no meu rosto angustiado e triste. 
Volto-me para meus amigos, mas todos, todos eles dormem. (canto) É noite... A dor dilacera meu 
espírito. Meu Pai, meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice! Mas não se faça o que eu quero 
mas, sim, a Tua vontade. (canto) 

Meu Pai, ó meu Pai, como é doloroso sofrer sozinho! Meus amigos... onde foram meus 
amigos? Nem sequer estão aqui, neste calvário de dor para rezar e vigiar comigo! Abatido pela 
angústia, meu corpo cai por terra, busco forças para dizer: Pai, eis-me aqui para assumir o cálice de dor 
que os homens, meus irmãos, prepararam, mas não podem tomar. (canto) 

Pai, chegou minha hora. Meu sofrimento me faz suar sangue, sangue de tanto pavor. Aceita 
meu sofrimento, aceita a dor, para glorificação do Teu nome, para redenção dos homens. (canto) Pai, 
eles são Teus; salva-os na Tua misericórdia. Santifica-os na Tua verdade, acolhe-os no Teu amor. Pai, 
eu me entrego em Tuas mãos, toma meu Sangue em sacrifício para reatar Tua aliança com a 
humanidade! (canto) 
  
DIRIGENTE: NNooss  MMiissttéérriiooss  DDoolloorroossooss  ccoonntteemmppllaammooss  ooss  ddiivveerrssooss  eeppiissóóddiiooss  ddaa  PPaaiixxããoo  ee  MMoorrttee  ddee  
NNoossssoo  SSeennhhoorr  JJeessuuss  CCrriissttoo.. 
 

1º MISTÉRIO :  A agonia de Jesus no Getsêmani 
 

DIRIGENTE: Após a instituição da Eucaristia no Cenáculo, Jesus e Seus discípulos encaminham-se 
para o Monte das Oliveiras. O Mestre toma consigo Pedro, Tiago e João, e entra no Horto. Aproxima-
se o momento terrível. Sua alma amargurada necessita de conforto. Procura Seus discípulos. 
CEL.:  -Minha alma está numa tristeza mortal. Ficai aqui e vigiai comigo. 
DIRIGENTE : Adiantando-se um pouco, prostra-se por terra e, angustiado, reza. 
CEL.:  -Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Não se faça, contudo, a minha, mas a tua 
vontade! 
DIRIGENTE : Jesus vive momentos de Sua Paixão. Um frio suor de sangue rola por sobre Sua fronte. 
Vê diante de Si as pancadas da flagelação, as picadas terríveis da coroa de espinhos, o peso da cruz, a 
lança e, sobretudo, a traição de Seus amigos, as injúrias das almas por quem vai morrer. Momentos 
depois, aterrorizado pela tétrica solidão, Jesus vai ao encontro de Seus amigos. Encontra-os, porém, 
dormindo.  
CEL.:  -Por que dormis? Levantai-vos e orai, para não cairdes em tentação. O espírito, na verdade, é 
forte, mas a carne é fraca. 
DIRIGENTE : De repente, uma turba surge no fundo do Horto. Armada com archotes, lanças e paus, 
aproxima-se mais e mais. À frente, encontra-se Judas. Aproxima-se do Mestre Divino com irônica 
hipocrisia: 
TODOS:- Salve, Mestre!  
DIRIGENTE : E, com um beijo, Judas entrega o Mestre! É a hora do poder das trevas! 
TODOS: Senhor, perdoai minha falta de amor. Perdoai minhas infidelidades. Perdoai as vezes que agi 
como filho das trevas. 

 

CANTO-Angústia de morte. Jesus padecia! E o Sangue em suor da fronte corria! 
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2º  MISTÉRIO :  A flagelação de Jesus em casa de Pilatos. 
 
DIRIGENTE: Preso, Jesus é levado ao Palácio do Príncipe dos Sacerdotes. Os carrascos introduzem-
NO ao pátio, onde algozes O esperam para maltratá-LO.  
TODOS: - Olhem! Lá vem Ele! Sim! É Ele! O que se fez mestre do povo! O Homem que se fez 
Messias! Aquele que se diz filho de Deus! 
DIRIGENTE : E, agarrando-O, vendam-Lhe os olhos. Os soldados, depois de O maltratarem, levam-
nO à presença de Pilatos. 
TODOS: - Tu és o Rei dos Judeus? 
CEL.:  - Tu o dizes. 
TODOS:- Na verdade, não vejo neste Homem crime algum. Lavo minhas mãos. Sou inocente do 
sangue deste justo! 
DIRIGENTE : Pilatos reconhece a inocência de Jesus. O povo, porém, quer sua morte. Para satisfazê-
lo, manda castigar um inocente.Jesus é amarrado à coluna! As chicotadas abrem-Lhe as feridas e o 
sangue jorra. Jesus cai desfalecido. Em silêncio profundo, sem queixas, oferece ao Pai Seu Corpo 
dilacerado, em reparação dos pecados dos homens de todos os tempos. 
TODOS: Senhor, aceito todos os sofrimentos de minha vida, em reparação dos meus e dos pecados de 
toda a humanidade. 

 
CANTO-À dura coluna Jesus foi atado, de chagas coberto Seu Corpo sagrado. 
 

3º MISTÉRIO : A coroação de espinhos. 
 

DIRIGENTE : Os algozes não haviam ainda saciado seu desejo de maltratar a Jesus. Em meio a 
algazarras e zombarias, alguém teve uma idéia. 
TODOS: -Se vocês estão lembrados, este homem proclamou-se Rei. E como tal deve ser coroado! 
Vamos coroá-LO nosso Rei. Vamos coroá-LO! 
DIRIGENTE : E colocam um feixe de espinhos na Sagrada Cabeça. Zombando, ajoelham-se diante 
d’Ele, dizendo: “Ave, Rei dos Judeus!” E, deste modo escarnecem do Salvador. Depois de O terem 
flagelado, conduzem Jesus ao Pretório. E Pilatos O apresenta à multidão. 

- Eis aqui o homem. 
TODOS: - Crucifica-O! crucifica-O! 
DIRIGENTE : - Tomai-O, vós, e crucificai-O. Não vejo Nele crime algum. 
TODOS: - Nós temos uma lei e, segundo esta, Ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Se o 
libertares, não és amigo de César! Crucifica-O! Crucifica-O!  

 
DIRIGENTE : - Então, hei de crucificar vosso rei? 
TODOS: - Não temos outro rei senão César! 

 
DIRIGENTE : Reconhecendo, embora, a inocência de Jesus, Pilatos manda que O crucifiquem. 

 
TODOS: Perdão, Senhor, por todas as vezes que uni minha voz às vozes dos que pedem a Tua 
condenação! 

 
CANTO- De agudos espinhos lhe foi coroada a nobre Cabeça, em sangue banhada. 
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4º  MISTÉRIO:   Jesus carrega a cruz para o Calvário. 
 
DIRIGENTE :Os carrascos, com rara habilidade providenciam uma grande cruz. A cruz que 
consumará a obra de uma grande conquista. Cristo a abraça com amor.  

Uma multidão segue a Jesus. Alguns para escarnecê-LO. Outros por curiosidade. Outros ainda 
para chorar. E muitas mulheres choram sobre Ele. E, Jesus compadecido diz: 
CEL.:  - Filhas de Jerusalém, não choreis sobre mim. Chorai sobre vós e vossos filhos!  
DIRIGENTE : Sobem todos em direção ao Calvário. De repente, uma figura atrai os olhares da 
multidão. Maria! Quer abraçar seu Filho e beijá-LO ainda uma vez. Corajosamente, aproxima-se.  

Confortado pelo doce olhar de Sua Mãe, Jesus consegue dar mais alguns passos.  
TODOS: Em dado momento, porém, faltam-Lhe as forças e cai por terra. Então Simão, o cireneu, 
ajuda Jesus a carregar a Cruz. 
DIRIGENTE : -Exausto, coberto de sangue, desfalecido, Jesus é a imagem do sofrimento. Comovida, 
uma mulher vai ao seu encontro. É Verônica que, num gesto de amor e carinho, enxuga o rosto de 
Jesus. Verônica é o modelo das almas reparadoras.  
TODOS: Senhor, contemplando o caminho da cruz, compreendo sempre mais o dever que tenho de 
reparar os meus erros e os pecados de todos os homens. 

 
CANTO- Encontra Maria, seu Filho Jesus, curvado e oprimido, ao peso da cruz. 

             

5º MISTÉRIO : A crucificação e morte de Jesus. 
 

DIRIGENTE :Chegando ao Calvário, Jesus estende-se sobre a cruz. Marteladas ressoam, cravando o 
Divino Inocente no madeiro. Jesus está entre o céu e a terra. O sangue escorre pelo chão. A febre O 
consome. A sede O atormenta. Dores atrozes O dilaceram.  
TODOS: Jesus volve o olhar para a terra. Uma dor maior punge-Lhe o coração. É a dor da ingratidão 
dos homens. Seus amigos mais íntimos O abandonam. Os algozes riem-se de seus sofrimentos.  
DIRIGENTE : Ouvindo, embora, as piores afrontas, Jesus sabe pronunciar palavras de perdão.  
CEL.:  - Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem! 
DIRIGENTE : Como o pior dos homens, colocam-NO entre dois ladrões.  

A mãe de Jesus permanece firme ao pé da cruz. De olhos fitos no Filho, oferece com Ele o 
maior sacrifício de todos os tempos. O Mestre, vendo-a, pensa em deixar-nos uma Mãe. 
CEL.:  - Mulher, eis aí teu filho! Filho, eis aí tua mãe. 
DIRIGENTE : João representa a humanidade toda. E, Maria, desde então, torna-se a Mãe dos homens 
de todos os tempos. A obra de Cristo está completa. 
CEL.:  - Está tudo consumado! 
DIRIGENTE : A terra se cobre de trevas. Trovões ouvem-se do Oriente ao Ocidente. Terremotos 
abalam as rochas. A própria Natureza revolta-se contra a injustiça dos homens! (TROVÕES) 
TODOS: A criatura tira a vida ao Criador!  
DIRIGENTE : Momentos depois alguns dos discípulos descem Jesus da cruz. O Filho inerte repousa 
nos braços da Mãe. A espada da dor dilacera o coração de Maria. Mais uma vez une seu “sim” ao de 
Jesus. Dois “sim” completam a obra da redenção. Maria é nossa co-redentora.  
TODOS: Ó Mãe e co-redentora nossa, possamos sempre pronunciar o nosso “sim” como vós o 
pronunciastes ao pé da cruz. 
 
CANTO- Na cruz vê morrer o Filho adorado, obtendo o perdão ao mundo culpado. 
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SANTA MISSA  (A PARTIR DA LITURGIA DA PALAVRA) 
 

SALMO RESPONSORIAL  
Respondei-me, pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. 
EVANGELHO 
Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo palavra de Deus! Cristo palavra de Deus! 
Salve, nosso rei, somente vós tendes compaixão dos nossos erros. 
 
OFERTAS 
Trabalhar o pão, celebrar o pão, oferecer e consagrar e comungar o pão (bis). 
1- Fruto do suor e do trabalho, sacrifício que Jesus pediu.  
    Pão da liberdade e da justiça, pão da vida, pão do céu: Te ofertamos, porque tudo é Teu. 
2- Fruto da esperança e da partilha, Santa Missa que nos faz irmãos.  
    Pão da liberdade e da justiça, pão da vida, pão do céu: pão bendito de libertação. 
 
SANTO 
Santo é o Senhor, meu Deus, digno de louvor. A Ele o poder, a honra e a glória (bis)  
Hosana, hosana, hosana, hosana, hosana ao Senhor! (bis)  
Bendito o que vem em nome do Senhor. Com todos os seus anjos cantamos para Ti (bis)  
Hosana, hosana, hosana, hosana, hosana ao Senhor! (bis) 
Deus de amor! 
 
COMUNHÃO 
1-Meu Senhor despojou-se de Si, sendo Deus, se fez homem, se entregou e morreu numa cruz.  
    Meu Senhor, para salvar a mim e meus irmãos, se humilhou, veio ao mundo e das trevas fez luz. 
Eu Te amo, sou louco de amor por Ti, meu Jesus, Tu és minha paz, minha luz, meu Deus Rei e meu bom 
pastor! Eu Te amo, sou louco de amor por Ti, meu Jesus, Tu és minha paz, minha luz, meu Deus, meu 
Senhor! 
2- Meu Senhor, que tudo criou por amor, não foi recebido pelo povo Seu.  
    Lá na cruz, pede ao Pai que perdoe ao cruéis, que não sabem que matam o Filho de Deus. 
3- Meu Senhor cumpriu a promessa, nos deu o Espírito Santo da parte de Deus.  
    Foi à casa do Pai preparar-nos lugar, pra levar-nos consigo ao reino dos Céus. 
 
FINAL – HINO CF-2011 
1. OLHA, MEU POVO, ESTE PLANETA TERRA: DAS CRIATURA S TODAS, A MAIS LINDA! 
   EU A PLASMEI COM TODO AMOR MATERNO, PRA SER UM B ERÇO DE ACONCHEGO E VIDA. 
 
NOSSA MÃE TERRA, SENHOR, GEME DE DOR NOITE E DIA.SE RÁ DE PARTO ESSA DOR? OU 
SIMPLESMENTE AGONIA?! VAI DEPENDER SÓ DE NÓS! VAI D EPENDER SÓ DE NÓS! 
 
2. A TERRA É MÃE, É CRIATURA VIVA; TAMBÉM RESPIRA, SE ALIMENTA E SOFRE. 
   É DE RESPEITO QUE ELA MAIS PRECISA! SEM TEU CUID ADO ELA AGONIZA E MORRE. 
 
3. VÊ, NESTA TERRA, OS TEUS IRMÃOS. SÃO TANTOS... 
   QUE A FOME MATA E A MISÉRIA HUMILHA. 
   EU SONHO VER UM MUNDO MAIS HUMANO, SEM TANTO LUCRO E MUITO MAIS PARTILHA! 
 
4. OLHA AS FLORESTAS: PULMÃO VERDE E FORTE! 
   SENTE ESSE AR QUE TE ENTREGUEI TÃO PURO... 
   AGORA, GASES DISSEMINAM MORTE; O AQUECIMENTO QUE IMA O TEU FUTURO. 
 
5. CONTEMPLA OS RIOS QUE AGONIZAM TRISTES. NÃO TE I NCOMODA POLUIR ASSIM?! 
   VÊ: TANTA ESPÉCIE JÁ NÃO MAIS EXISTE! POR MAIS C UIDADO IMPLORA ESSE JARDIM! 
 
6. A HUMANIDADE ANSEIA NOVA TERRA. DE DORES GEME TO DA A CRIAÇÃO. 
   TRANSFORMA EM PÁSCOA AS DORES DESSA ESPERA, QUERO ESSA TERRA EM PLENA GESTAÇÃO! 
. 
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MISSA VESPERTINA DA CEIA DO SENHOR 

INTRODUÇÃO  - COM.: Celebramos hoje a ceia do Senhor, rememorando a última refeição de Jesus 
com seus apóstolos. A Igreja recorda que ao instituir o sacramento da eucaristia, Cristo também institui 
o sacerdócio da nova aliança. A celebração da Quinta-Feira da Paixão é o início do sagrado tríduo que 
é considerado pela Igreja o centro do ano litúrgico. Com fé renovada, celebremos a ceia do Senhor. 
Cantemos. 

RITOS INICIAIS 
1. CANTO DE ENTRADA 
NÓS NOS GLORIAMOS NA CRUZ DE NOSSO SENHOR, QUE HOJE RESPLANDECE COM O NOVO MANDAMENTO 

DO AMOR. 
1. 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. 
2. Comer e beber pão e vinho, sinais de carinho, anúncio do amor! Na luta de cada jornada, a cruz é 

pesada. Salvai-nos, Senhor. 
3. Viver, partilhar cada dia a dor, a alegria, nos faz celebrar: a Páscoa de Cristo, de novo, na vida do 

povo, pra ressuscitar. 
4. O povo carrega sua cruz no escuro e na luz, marchando assim vai. A cruz plenifica a vida, resposta 

sofrida, vontade do Pai. 
 
2. SAUDAÇÃO DO CELEBRANTE  – CEL.:  Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. – 
TODOS: Amém. CEL.:  A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam 
convosco. – TODOS: BENDITO SEJA DEUS, QUE NOS REUNIU NO AMOR DE CRISTO. 
 
3. ATO PENITENCIAL 
1) Perdão, Senhor, tantos erros cometi. Perdão, Senhor, tantas vezes me omiti.  
   Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei. 
Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor. Meu pecado vem lavar com Teu amor. Piedade, Senhor, 
tem piedade, Senhor. E liberta minha alma para o amor. 
2) Perdão, Senhor, porque sou tão pecador. Perdão, Senhor, sou pequeno e sem valor.  
    Mas mesmo assim Tu me amas, quero então, Te entregar meu coração, suplicar o Teu perdão. 
 
4. GLÓRIA 
TODOS: Glória, glória! Anjos no céu cantam todos Seu amor!  

     E na terra, homens de paz:  “Deus merece o louvor!”  
H: Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos,  
    damos glória ao Vosso nome, Vossos dons agradecemos! 
M : Glória, glória! Anjos no céu cantam todos Seu amor!  
      E na terra, homens de paz: “Deus merece o louvor!”  
     Senhor nosso, Jesus Cristo, Unigênito do Pai, Vós, de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai! 
TODOS: Glória, glória! Anjos no céu cantam todos Seu amor!  
                E na terra, homens de paz:  “Deus merece o louvor!” 
H: Vós que estais junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor! 
M : Glória, glória! Anjos no céu cantam todos Seu amor!  
      E na terra, homens de paz:  “Deus merece o louvor!”   
TODOS: Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, o Senhor,  
                com o Espírito Divino, de Deus Pai no esplendor! 
                Glória, glória! Anjos no céu cantam todos Seu amor!  
                E na terra, homens de paz: “Deus merece o louvor!  
                Deus merece o louvor! Deus merece o louvor! Deus merece o louvor!” 
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5. ORAÇÃO DO DIA – CEL.:  OREMOS: (Pausa) Ó PAI, ESTAMOS REUNIDOS PARA A 
SANTA CEIA, NA QUAL O VOSSO FILHO ÚNICO, AO ENTREGAR-SE À MORTE, DEU À 
SUA IGREJA UM NOVO E ETERNO SACRIFÍCIO, COMO BANQUETE DO SEU AMOR. 
CONCEDEI-NOS, POR MISTÉRIO TÃO EXCELSO, CHEGAR À PLENITUDE DA CARIDADE E 
DA VIDA. POR NSJC, VOSSO FILHO, NA UNIDADE DO ESPÍRITO SANTO.–TODOS: AMÉM.  
 

LITURGIA DA PALAVRA 
 
COM: O Sacramento da Eucaristia foi prefigurado no Antigo Testamento e instituído pelo próprio 
Cristo, com palavras solenes, com as quais se transmite para sempre a memória da instituição deste 
sacramento. Ouçamos, com reverência, as leituras de hoje. 
 
6. 1ª LEITURA (Ex 12,1-8.11-14)  
Leitura do Livro do Êxodo – Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés e a Aarão no Egito: “Este mês 
será para vós o começo dos meses; será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos 
de Israel, dizendo: ‘No décimo dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro para 
cada casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o 
vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais, 
conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de um ano. Podereis escolher 
tanto um cordeiro, como um cabrito: e devereis guardá-lo preso até ao dia catorze deste mês. Então 
toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e 
untareis os marcos e a travessa da porta, nas casas em que o comerem. Comereis a carne nessa mesma 
noite, assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Assim devereis comê-lo: com os rins 
cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a 
‘Passagem’ do Senhor! E naquela noite  passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os 
primogênitos, desde os homens até os animais; e infligirei castigos contra todos os deuses do Egito, eu, 
o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não 
vos atingirá a praga exterminadora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa 
memorável em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações, como instituição 
perpétua.” Palavra do Senhor. – TODOS: GRAÇAS A DEUS. 
 
7.SALMO RESPONSORIAL (do Salmo 115)  
 
TODOS: O CÁLICE POR NÓS ABENÇOADO 
                É A NOSSA COMUNHÃO COM O SANGUE DE JESUS. 
SOLO:1. Que poderei retribuir ao Senhor Deus, por tudo aquilo que ele fez em meu favor?  
                Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. 

2. É sentida por demais pelo Senhor, a morte de seus santos, seus amigos.  
    Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, vós me quebrastes os grilhões da escravidão. 
3. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o santo nome do Senhor.  
    Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido. 

 
8. 2ª LEITURA (1Cor 11, 23-26)  
Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios – Irmãos, o que eu recebi do Senhor, foi isso que 
eu vos transmiti: na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, 
partiu-o e disse: “Isto é o meu Corpo, que é dado por vós. Fazei isto em minha memória.” Do mesmo 
modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: “Este cálice é a nova aliança, em meu Sangue 
Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória.” Todas as vezes, de fato, que 
comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor, até que Ele 
venha. Palavra do Senhor – TODOS: GRAÇAS A DEUS. 
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9. EVANGELHO  (Jo 13,1-15) – COM.:  Na última ceia, Jesus exprime de modo eloquente e 
comovente Sua vontade de servir  no gesto de lavar os pés dos discípulos. Iniciemos o Tríduo Pascal, 
cujo centro é o grande mistério de nossa redenção: A PAIXÃO, MORTE E RESSURREIÇÃO DE 
JESUS. Ouçamos com espírito de serviço, o Evangelho de hoje, cantando com muita alegria!  
 

10. CANTO DE ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 
 

SOLO 1: EU VOS DOU UM NOVO MANDAMENTO:  
TODOS:  “QUE VOS AMEIS UNS AOS OUTROS, ASSIM COMO EU VOS AMEI”,  

DISSE O SENHOR. “QUE VOS AMEIS UNS AOS OUTROS, 
ASSIM COMO EU VOS AMEI!” DISSE O SENHOR! 

SOLO 2:  1. Felizes os puros em seus caminhos, os que andam na Lei do Senhor! 
            2. Felizes os que guardam seus preceitos e o procuram de todo coração! 
 

11. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO  – CEL.:  O Senhor esteja convosco. – TODOS: ELE 
ESTÁ NO MEIO DE NÓS. – CEL.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. 
TODOS: GLÓRIA A VÓS, SENHOR ! – CEL.:  Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha 
chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai; tendo amado os seus que estavam no mundo, 
amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de 
Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas 
mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma 
toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, 
enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: 
“Senhor, tu me lavas os pés?” Respondeu Jesus: “Agora não entendes o que estou fazendo; mais tarde 
compreenderás.” Disse-lhe Pedro: “Tu nunca me lavarás os pés!” Mas Jesus respondeu: “Se eu não te 
lavar, não terás parte comigo”. Simão Pedro disse: “Senhor, então lava não somente os meus pés, mas 
também as mãos e a cabeça.” Jesus respondeu: “Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, 
porque já está todo limpo. Também vós estais limpos, mas não todos.” Jesus  sabia quem o ia entregar; 
por isso disse: “Nem todos estais limpos.” Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o 
manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: “Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me 
chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os 
pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa 
que eu fiz.” Palavra da Salvação. – TODOS: GLÓRIA A VÓS, SENHOR ! 
 

12. HOMILIA 
 

13. LAVA-PÉS – COM .: Na cerimônia do lava-pés Jesus nos ensina o amor e o serviço-fraterno. 
Com esse gesto, Ele lembra aos discípulos que a caridade é serviço, que é preferência pelo próximo. 
Peçamos-Lhe que lave nossos corações e nos faça propagar a humildade, o amor e a caridade. 
Cantemos! 
 

14. CANTO DURANTE O LAVA-PÉS 
 

1. 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!” (bis). 
2. “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.” (bis). 
3. 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 (bis). 
4. Fé, esperança e caridade, em vós hão de habitar. A caridade, entretanto, nunca haverá de passar. 
Dou-vos novo mandamento, deixo ao partir nova lei:  
que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei (bis).  
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15. ORAÇÃO UNIVERSAL 
 

CEL.: Invoquemos irmãos, nosso Salvador, que na Última Ceia, antes de ser entregue, deixou 
à Igreja o memorial perene de Sua Paixão e Ressurreição, dizendo: 

 
TODOS: SENHOR ENSINA-NOS ATRAVÉS DA EUCARISTIA A AMÁ-LO DI ARIAMENTE.  

 
1. Pelo Santo Padre, o Papa Bento XVI, para que, na Igreja e no mundo, possa cumprir com 

fidelidade e coragem sua missão de defender e promover o desenvolvimento moral e 
espiritual do homem, rezemos ao Senhor. 

2. Pelos governantes e autoridades públicas, para que, com responsabilidade, justiça e 
verdade, à luz da Sagrada Eucaristia, garantam ao povo o direito de cidadania e igualdade 
social, rezemos ao Senhor. 

3. Pelos Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística, para que ao 
distribuírem o Pão da unidade aos seus irmãos e irmãs possam ser reconhecidos como 
autênticos operários da unidade, rezemos ao Senhor. 

4. Para que a família humana saiba respeitar o plano de Deus sobre o mundo e seja cada vez 
mais consciente do grande dom de Deus que a Criação representa para nós, rezemos ao 
Senhor. 

 
CEL.:  Senhor Jesus Cristo, que nos deixastes o mandamento novo do amor, daí-nos a graça, ao 

celebrarmos esta Ceia Santíssimo, a de passar convosco deste mundo para o Pai. Vós que sois Deus 
com o Pai na unidade do Espírito Santo. . 

 
TODOS: AMÉM! 

LITURGIA EUCARÍSTICA 
 
16. COM.: Jesus a vítima perfeita, está verdadeiramente presente em corpo e sangue, alma e 
divindade, escondido nas aparências de pão e vinho e Se oferece a si mesmo ao Pai Eterno pelas mãos 
do sacerdote. Peçamos a Jesus que nos transforme, nos faça amar e respeitar o Planeta Terra. Façamos 
nossas ofertas, cantando! 
 
CANTO DE OFERTAS 
 
    TODOS:     ONDE O AMOR E A CARIDADE, DEUS AÍ ESTÁ. 
1. HOMENS:     Congregou-nos num só corpo o amor de Cristo.  
    MULHERES : Exultemos, pois e nele jubilemos.  
   TODOS:     AO DEUS VIVO NÓS TEMAMOS, MAS AMEMOS. E, SINCEROS, UNS AOS OUTROS NOS   
                            QUEIRAMOS. 
2. HOMENS:     Todos juntos, num só corpo congregados,  
    MULHERES : pela mente não sejamos separados.  
    TODOS:    CESSEM LUTAS, CESSEM RIXAS, DISSENSÕES, MAS ESTEJA EM NOSSO MEIO CRISTO DEUS! 
3. HOMENS:     Junto um dia, com os eleitos, nós vejamos  
    MULHERES : tua face gloriosa, Cristo Deus.  
    TODOS:     GÁUDIO PURO, QUE É IMENSO E QUE AINDA VEM, PELOS SÉCULOS DOS SÉCULOS, AMÉM. 
 
17. CEL.:  Orai, irmãos e irmãs... – TODOS: Receba o Senhor por tuas mãos, este sacrifício, para 
glória do seu nome, para nosso bem e de toda a santa Igreja. 
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18. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS – CEL.:  Concedei-nos, ó Deus, a graça de participar 
dignamente da Eucaristia, pois, todas as vezes que celebramos este sacrifício em memória do vosso 
Filho, torna-se presente a nossa redenção. Por Cristo, nosso Senhor. – TODOS: AMÉM.  
 
19. ORAÇÃO EUCARÍSTICA I  – Prefácio da Santíssima Eucaristia I – Eucaristia, sacrifício e 
sacramento de Cristo – CEL.:  O Senhor esteja convosco. – TODOS: Ele está no meio de nós. 
– CEL.:  Corações ao alto. – TODOS: O nosso coração está em Deus. – CEL.:  Demos graças ao 
Senhor, nosso Deus. – TODOS: É nosso dever e nossa salvação. – CEL.:  Na verdade, é justo e 
necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus 
eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele, verdadeiro e eterno sacerdote, oferecendo-se a 
vós pela nossa salvação, instituiu o Sacrifício da nova Aliança e mandou que o celebrássemos em sua 
memória. Sua carne, imolada por nós, é o alimento que nos fortalece. Seu Sangue, por nós derramado, 
é a bebida que nos purifica. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e homens da terra, unidos a 
todas as criaturas, proclamam, jubilosos, vossa glória, cantando a uma só voz: 
 
      HOSANA, HOSANA, HOSANA AO NOSSO REI ( BIS ) 
1- Glorificarei teu nome, ó Deus, com cânticos Te celebrarei! 
      És Santo, ó Pai, és santo, ó Pai; a Ti todo louvor! ( bis ) 
2- Bendito o que vem em nome do Senhor! O céu e a terra proclamam Seu louvor! 
     Te exaltarei, Te exaltarei, darei o meu louvor! ( bis ) 
 
CEL.:   Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso 
Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. 
TODOS: ABENÇOAI NOSSA OFERENDA, Ó SENHOR! 
CEL.:  Nós as oferecemos pela vossa Igreja santa e católica; concedei-lhe paz e proteção, unindo-a 
num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo o Papa 
Bento XVI, por nosso Administrador Apostólico Dom Waldemar, seus Bispos Auxiliares e por todos 
os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. 
TODOS: CONSERVAI A VOSSA IGREJA SEMPRE UNIDA . 
CEL.:  Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas e de todos os que circundam este altar, dos quais 
conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de 
louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a 
segurança em suas vidas e a salvação que esperam. 
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DE VOSSOS FILHOS!  
CEL.:  Em comunhão com toda a Igreja, celebramos este dia santo em que nosso Senhor Jesus Cristo 
foi entregue por nós. E veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo; 
e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires: Pedro e Paulo, André, (Tiago e 
João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, 
Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião), e todos os vossos santos. 
Por Cristo, Senhor  nosso. 
TODOS: EM COMUNHÃO COM TODA A IGREJA AQUI ESTAMOS . 
CEL.:  Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família, em 
memória do dia em que nosso Senhor Jesus Cristo entregou aos seus discípulos, para que o 
celebrassem, o mistério de seu Corpo e do seu Sangue. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da 
condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, 
a fim de que se tornem para nós o Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. 
TODOS: SANTIFICAI NOSSA OFERENDA, Ó SENHOR!  
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CEL.:  Na noite em que ia ser entregue, para padecer pela salvação de todos, isto é, hoje, ele tomou o 
pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO, QUE SERÁ  ENTREGUE POR VÓS. 
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a 
seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGU E, 
O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMA DO POR VÓS E POR  
TODOS PARA REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓ RIA DE MIM.  
EIS O MISTÉRIO DA FÉ!  
 
TODOS: SALVADOR DO MUNDO, SALVAI-NOS. VÓS QUE NOS LIBERTAS TES  
                PELA CRUZ E RESSURREIÇÃO! PELA CRUZ E RESSURREIÇÃO! 
 
CEL.:  Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição entre os mortos e 
gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, 
dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. 
TODOS: RECEBEI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA! 
CEL.:  Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os 
dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao 
participarmos deste altar, recebendo o Corpo e o Sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as 
graças e bênçãos do céu. 
TODOS: RECEBEI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA! 
CEL.:  Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida, marcados como sinal da 
fé. A eles, e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz.  
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DOS VOSSOS FILHOS! 
CEL.:  E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por 
nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos Apóstolos e Mártires: João Batista e Estêvão, 
Matias e Barnabé, (Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro; Felicidade e Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, 
Cecília, Anastácia) e todos os vossos santos. Por Cristo, Senhor nosso. 
TODOS: CONCEDEI-NOS O CONVÍVIO DOS ELEITOS!  
CEL.:  Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com 
Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a 
glória, agora e para sempre. 
TODOS: AMÉM, AMÉM! AMÉM! (3 X) 
 

RITO DA COMUNHÃO 
 
20. 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, dai-nos a paz, dai-nos Vossa paz! 
 
21. COMUNHÃO - COM.: A Eucaristia é precisamente a presença sacramental da carne imolada e 
do sangue derramado do novo cordeiro. Nela, são oferecidos a salvação e o amor para toda a 
humanidade. A Eucaristia nos educa para um amor mais profundo, nos mostrando o valor que temos 
diante dos olhos de Deus. Iremos ao seu encontro, cantando. 
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22. CANTO DE COMUNHÃO (A) 
1. Ao recebermos, Senhor, Tua presença sagrada, pra confirmar Teu amor, faz de nós Tua morada. 
Surge um sincero louvor, brota a semente plantada, faz-nos seguir Teu caminho, sempre trilhar Tua 
estrada. 
 
DESAMARREM AS SANDÁLIAS E DESCANSEM; ESTE CHÃO É TE RRA SANTA, 
IRMÃOS MEUS! VENHAM, OREM, COMAM, CANTEM, VENHAM TO DOS!  
E RENOVEM A ESPERANÇA NO SENHOR! 
 
2. O Filho de Deus com o Pai e o Espírito Santo: nesta Trindade um só Ser, que pede a nós sermos 
santos. Dá-nos, Jesus, Teu poder de se doar sem medida, deixa que compreendamos que este é o 
sentido da vida. 
 
3. Ao virmos te receber, nós te pedimos, ó Cristo, faze vibrar nosso ser, indo ao encontro ao Pai Santo. 
Sem descuidar dos irmãos, mil faces da Tua face. Faze que o coração sinta a força da Caridade. 
 

CANTO DE COMUNHÃO (B) 
 
1. Para celebrar a festa vamos fazer uma refeição.  
      No cardápio há pão e vinho, alimento adequado para a salvação. 
 
EIS O MEU CORPO, TOMAI E COMEI! EIS O MEU SANGUE, TOMAI E BEBEI.  
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM, HOJE E SEMPRE PELOS SÉCULOS SEM FIM  
 
2. Toda a comunidade é chamada à mesa do altar, 
      da Palavra, do Pão e do Vinho outra vez para se alimentar. 
 
EIS O MEU CORPO, TOMAI E COMEI! EIS O MEU SANGUE, TOMAI E BEBEI. 
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM, HOJE E SEMPRE PELOS SÉCULOS SEM FIM  
 
3. Nossa vida comunitária, alimentada pelos sacramentos, 
    testemunha pra que o mundo creia no amor, primícia dos mandamentos. 
 
4.Saciados para o objetivo de uma nova evangelização,  
      novas metas, expressões e ardor, na busca de outros cristãos. 
 
 
23. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO  – CEL.:  OREMOS: (pausa) Ó Deus todo-poderoso, que 
hoje nos renovastes pela ceia do vosso Filho, dai-nos ser eternamente saciados na ceia do seu reino. 
Por Cristo, nosso Senhor. – TODOS: Amém. 
 
 
24. TRANSLADAÇÃO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO-  COM.: Acompanhemos Jesus 
Eucarístico até o Altar da Reposição, onde ficará à disposição dos fiéis que quiserem adorá-Lo. 
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25. CANTO NA TRANSLADAÇÃO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO 
 
1. Canta a Igreja o Rei do mundo que se esconde sob os véus, canta o sangue tão fecundo derramado 
pelos seus, e o mistério tão profundo de uma virgem mãe de Deus. 
2. Um menino nos foi dado, veio aos servos o Senhor. Foi na terra semeado o seu Verbo Salvador. Ao 
partir, nos foi deixado pão da vida, pão do amor. 
3. Celebrando a despedida, com os doze ele ceou. Toda a páscoa foi cumprida, novo rito inaugurou. E 
seu Corpo, pão da vida, aos irmãos ele o entregou. 
4. Cristo, Verbo onipotente, deu-nos nova refeição. Faz-se carne realmente, o que deixa de ser pão. Eis 
que o vinho é sangue ardente, vence a fé, gosto e visão. 
 
 
26. CANTO NO ALTAR DA REPOSIÇÃO 
 
5.Tão sublime Sacramento adoremos neste altar. Pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar.     
   Venha a fé, por suplemento, os sentidos completar.  
6.Ao Eterno Pai cantemos, e a Jesus, o Salvador. Ao Espírito, exaltemos, na Trindade Eterno Amor.  
  Ao Deus Uno e Trino demos a alegria do louvor. Amém, amém. 
 
 
 
27. PARA A ADORAÇÃO 
 
1. Glória a Jesus na Hóstia Santa, que se consagra sobre o altar, 
    e aos nossos olhos se levanta, para o Brasil abençoar. 

 
QUE O SANTO SACRAMENTO, QUE É O PRÓPRIO CRISTO JESUS,  
SEJA ADORADO E SEJA AMADO NESTA TERRA DE SANTA CRUZ!  
SEJA ADORADO E SEJA AMADO NESTA TERRA DE SANTA CRUZ! 
 
2. Glória a Jesus, prisioneiro do nosso amor, a esperar  
    lá no Sacrário, o dia inteiro, que o vamos todos procurar. 
 
3. Glória a Jesus, Deus escondido, que vindo a nós na Comunhão, 
    purificado, enriquecido, deixa-nos sempre o coração. 
 
4. Glória a Jesus, que ao rico e ao pobre, se dá na Hóstia em alimento!  
    E faz do humilde e faz do nobre um outro Cristo em tal momento. 
 
5. Glória a Jesus sacramentado, que vai o enfermo visitar,  
   e deixa-o sempre confortado, no seu amor a confiar. 
 
6. Glória a Jesus na Eucaristia, no Sacramento do amor!  
    Longe de nós toda heresia, que à nossa fé se queira opor. 
 
7. Glória a Jesus na Eucaristia, cantemos todos sem cessar!  
    Certos também que de Maria, bênçãos a pátria há de ganhar! 
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CANTO PARA A NOVENA DA DIVINA MISERICÓRDIA 
 
1-    HOMENS:ÓH! DEUS TODO PODEROSO 
            MISERICORDIOSO DEUS PAI, DEUS DE AMOR 
            CRIADOR DO MUNDO INTEIRO. 
            POR VOSSO FILHO CORDEIRO JESUS NOSSO SE NHOR. 
 
2-  MULHERES:UMA FONTE INESGOTÁVEL 
            DOCE INCOMPARÁVEL DE BONDADE E COMPAIXÃ O. 
            MISERICÓRDIA DIVINA LUZ QUE ILUMINA 
            E CONSOLA O CORAÇÃO. 
 
3-     TODOS :PARA SEMPRE CANTAREI 
            SUA MISERICÓRDIA EM FORMA DE ORAÇÃO 
            ÓH! ETERNO PAI EU CANTO 
            SOIS DEUS IMORTAL, SOIS SANTO 
            ÓH! MEU DEUS DE AMOR E DE PERDÃO 
 
MISERICÓRDIA, O AMOR DE DEUS QUE ME SALVA 
QUE SEMPRE ACOLHE MINH’ALMA 
DOCE ESPERANÇA DO PECADOR. 
MISERICÓRDIA, A LUZ QUE NUNCA SE APAGA 
A MÃO DE DEUS QUE ME AFAGA. 
CUIDA DE MIM MEU SENHOR. 
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 SEXTA-FEIRA DA PAIXÃO DO SENHOR  
 
INTRODUÇÃO – COM .: Hoje, o centro da Liturgia da Igreja e sua culminância não é a Eucaristia, 
mas a cruz. Em sinal de luto e de tristeza, nossas igrejas estão sem nenhuma ornamentação e os altares, 
sem velas e sem toalhas. Nessa celebração, acompanhemos os passos de Jesus rumo à morte de cruz. O 
clima de silêncio e o ambiente despojado expressam a dor e o luto da nossa comunidade. A celebração 
de hoje consta de três partes: liturgia da palavra, celebração da cruz e comunhão eucarística. Para dar 
início a essa celebração, o sacerdote entra em silêncio e se prostra diante do altar. Vamos todos ficar de 
joelhos e, em oração, fazer também um grande silêncio interior. 
 
1. ORAÇÃO – CEL.:  Ó DEUS, FOI POR NÓS QUE O CRISTO, VOSSO FILHO, 
DERRAMANDO O SEU SANGUE, INSTITUIU O MISTÉRIO DA PÁ SCOA. LEMBRAI-VOS 
SEMPRE DE VOSSAS MISERICÓRDIAS, E SANTIFICAI-NOS PELA VOSSA CONSTANTE 
PROTEÇÃO. POR CRISTO, NOSSO SENHOR. – TODOS: AMÉM. 
 
COM.: As leituras que ouviremos falam-nos de sofrimento. Este não pode mais ser visto como castigo 
de Deus nem como ação do mal. Visto na perspectiva libertadora o sofrimento pode ser caminho de 
vida, como a semente que morre para gerar nova vida. Acompanhemos com atenção, as leituras desta 
sexta-feira da Paixão de Jesus. 
 
2-1ª LEITURA  (Is 52,13-53,12)  
 
Leitura do Livro do profeta Isaías. – Ei-lo, o meu Servo será bem sucedido; sua ascensão será ao mais 
alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo – tão desfigurado ele estava que não parecia 
ser um homem ou ter aspecto humano –, do mesmo modo ele espalhará sua fama entre os povos. 
Diante dele os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo 
coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a 
força do Senhor? Diante do Senhor ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não 
tinha beleza nem atrativo para o olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado 
como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos; passando por ele, 
tapávamos o rosto; tão desprezível era, não fazíamos caso d’Ele. A verdade é que ele tomava sobre si 
nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores; e nós pensávamos fosse um chagado, golpeado 
por Deus e humilhado! Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos 
crimes; a punição a Ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço da nossa cura. Todos 
nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho; e o Senhor fez recair 
sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado, e submeteu-se, não abriu a boca; como cordeiro 
levado ao matadouro ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca.  Foi 
atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi 
eliminado do mundo dos vivos; e por causa do pecado do meu povo foi golpeado até morrer. Deram-
lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se 
encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida 
em expiação, ele terá descendência duradoura, e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta 
vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu Servo, o Justo, fará justos inúmeros 
homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões e ele repartirá 
suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um 
malfeitor; ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. – Palavra 
do Senhor. – TODOS: GRAÇAS A DEUS. 
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3. SALMO RESPONSORIAL - (do salmo 30)  
 
4. CANTO 
     TODOS:       EU ME ENTREGO, SENHOR, EM TUAS MÃOS,  
                             E ESPERO PELA TUA SALVAÇÃO (bis) 
1. HOMENS:      Junto de ti, ó Senhor, me refugio. Não tenha eu de que me envergonhar;  
                             em tuas mãos, ó Senhor, eu me confio. Fiel e justo Senhor, vem me livrar! 
 
2. MULHERES : Pois me tornei a vergonha do inimigo e a gozação do vizinho e conhecido,  
                            dos corações esquecido qual um morto e rejeitado como um ser apodrecido. 
 
3. HOMENS:      Mas eu repito, Senhor, em ti confio. Tu és meu Deus e em ti me refugio.  
                            O meu espírito em tuas mãos entrego e tu me livras das mãos do inimigo. 
 
4. MULHERES : A tua face serena resplandeça sobre o teu servo liberto, em tua paz!  
                             De coração sede fortes, animados, todos vós que no Senhor sempre esperais. 
 
5. 2ª LEITURA  (Hb 4,14-16; 5, 7-9)  
 
Leitura da Carta aos Hebreus – Irmãos, temos um Sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, 
o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um Sumo 
sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois Ele mesmo foi provado em tudo como 
nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança, do trono da graça, para 
conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos 
dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, Àquele que era capaz 
de salvá-lo da morte. E foi atendido, por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo Filho, aprendeu o 
que significa a obediência a Deus, por aquilo que Ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-
se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor.  
– TODOS: GRAÇAS A DEUS. 
 
6. CANTO 
TODOS           :  SALVE, Ó CRISTO OBEDIENTE! SALVE, AMOR ONIPOTENTE!  
                            QUE TE ENTREGOU À CRUZ E TE RECEBEU NA LUZ! 
1.MULHERES : O Cristo obedeceu até à morte, humilhou-se e obedeceu o bom Jesus.  
   TODOS        : Humilhou-se e obedeceu sereno e forte, humilhou-se e obedeceu até à cruz. 
2.MULHERES : Por isso o Pai do céu o exaltou, exaltou-o e lhe deu um grande nome,  
   TODOS        : exaltou-o e lhe deu poder e glória; diante dele céus e terra se ajoelhem! 
 
7. EVANGELHO  (Jo 18,1-19,42) – COM .: A paixão de Cristo é o anúncio do amor misericordioso e 
infinito de Deus pelos homens. Perante Jesus crucificado, o grande ato a se fazer é professar a fé em 
nosso Redentor. Ouçamos, com amor e respeito, o relato do sacrifício com que Cristo provou Seu 
amor à humanidade. 
 
8. DIÁCONO:  Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. – TODOS: Glória a vós, Senhor! 
DIÁCONO:  Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. 
Havia aí um jardim, onde Ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, 
porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de 
soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. 
Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: 
CEL.:  A quem procurais? 
DIÁCONO:  Responderam:  
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TODOS: a Jesus, o Nazareno. 
DIÁCONO:  Ele disse: 
CEL.:  Sou eu. 
DIÁCONO:  Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: “Sou eu”, eles recuaram e 
caíram por terra. De novo lhes perguntou: 
CEL.:  A quem procurais? 
DIÁCONO:  Eles responderam: 
TODOS: a Jesus, o Nazareno. 
DIÁCONO:  Jesus respondeu: 
CEL.:  Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. 
DIÁCONO:  Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: “Não perdi nenhum daqueles que me 
confiaste.” Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, 
cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: 
CEL.:  Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? 
DIÁCONO:  Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o 
amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. 
Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: 
TODOS: É preferível que um só morra pelo povo. 
DIÁCONO:  Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo 
sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o 
outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e 
levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: 
TODOS: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? 
DIÁCONO:  Ele respondeu: 
TODOS: Não! 
DIÁCONO:  Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia 
frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de 
seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: 
CEL.:  Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na Sinagoga e no Templo, onde todos os judeus se 
reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei; eles 
sabem o que eu disse. 
DIÁCONO:  Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: 
TODOS: É assim que respondes ao sumo sacerdote? 
DIÁCONO:  Respondeu-lhe Jesus: 
CEL.:  Se respondi mal, mostra em quê; mas, se falei bem, por que me bates? 
DIÁCONO:  Então, Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro 
continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: 
TODOS: Não és tu, também, um dos discípulos dele? 
DIÁCONO:  Pedro negou: 
TODOS: Não! 
DIÁCONO:  Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha 
cortado a orelha, disse: 
TODOS: Será que não te vi no jardim com ele? 
DIÁCONO:  Novamente Pedro negou. E, na mesma hora, o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao 
palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem 
impuros e poderem comer a páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: 
TODOS: Que acusação apresentais contra este homem? 
DIÁCONO:  Eles responderam: 
TODOS: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti! 
DIÁCONO:  Pilatos disse: 
TODOS: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. 
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DIÁCONO:  Os judeus responderam: 
TODOS: Nós não podemos condenar ninguém à morte. 
DIÁCONO:  Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. 
Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: 
TODOS: Tu és o rei dos judeus? 
DIÁCONO:  Jesus respondeu: 
CEL.:  Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? 
DIÁCONO:  Pilatos falou: 
TODOS: Por acaso, sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? 
DIÁCONO:  Jesus respondeu: 
CEL.:  O meu Reino não é deste mundo. Se o meu Reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam 
lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu Reino não é daqui. 
DIÁCONO:  Pilatos disse a Jesus: 
TODOS: Então, tu és rei? 
DIÁCONO:  Jesus respondeu: 
CEL.:  Tu o dizes: eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto: para dar testemunho da verdade. 
Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. 
DIÁCONO:  Pilatos disse a Jesus: 
TODOS: O que é a verdade? 
DIÁCONO:  Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: 
TODOS: Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume, que pela páscoa eu 
vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? 
DIÁCONO:  Então começaram a gritar de novo: 
TODOS: Este não, mas Barrabás! 
DIÁCONO:  Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma 
coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, 
aproximavam-se dele e diziam: 
TODOS: Viva o rei dos judeus! 
DIÁCONO:  E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: 
TODOS: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime 
algum. 
DIÁCONO:  Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos 
disse-lhes: 
TODOS: Eis o homem! 
DIÁCONO:  Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: 
TODOS: Crucifica-o! Crucifica-o! 
DIÁCONO:  Pilatos respondeu: 
TODOS: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois não encontro nele crime algum. 
DIÁCONO:  Os judeus responderam: 
TODOS: Nós temos uma lei, e, segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez Filho de Deus. 
DIÁCONO:  Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio 
e perguntou a Jesus: 
TODOS: De onde és Tu? 
DIÁCONO:  Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: 
TODOS: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para Te soltar e autoridade para Te 
crucificar? 
DIÁCONO:  Jesus respondeu: 
CEL.:  Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou 
a ti, portanto, tem culpa maior. 
DIÁCONO:  Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus. Mas os judeus gritavam: 
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TODOS: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra 
César. 
DIÁCONO:  Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar 
chamado “Pavimento”, em hebraico “Gábata”. Era o dia da preparação da páscoa, por volta do meio-
dia. Pilatos disse aos judeus: 
TODOS: Eis o vosso rei! 
DIÁCONO:  Eles, porém, gritavam: 
TODOS: Fora! Fora! Crucifica-o! 
DIÁCONO:  Pilatos disse: 
TODOS: Hei de crucificar o vosso rei? 
DIÁCONO:  Os sumos sacerdotes responderam: 
TODOS: Não temos outro rei senão César. 
DIÁCONO:  Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz 
sobre si e saiu para o lugar chamado “Calvário”, em hebraico “Gólgota”. Ali o crucificaram, com 
outros dois: um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo 
na cruz; nele estava escrito: “Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus”. Muitos judeus puderam ver o letreiro, 
porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em 
hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: 
TODOS: Não escrevas “O Rei dos judeus”, mas sim o que ele disse: “Eu sou o Rei dos judeus.” 
DIÁCONO:  Pilatos respondeu: 
TODOS: O que escrevi está escrito. 
DIÁCONO:  Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em quatro partes, uma 
parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. 
Disseram então entre si: 
TODOS: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. 
DIÁCONO:  Assim se cumpria a Escritura que diz: “Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram 
sorte sobre a minha túnica.” Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a 
sua Mãe, a irmã da sua Mãe, Maria de Cléofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua Mãe e, ao lado 
dela, o discípulo que Ele amava, disse à Mãe: 
CEL.:  Mulher, este é o teu filho. 
DIÁCONO:  Depois disse ao discípulo: 
CEL.:  Esta é a tua Mãe. 
DIÁCONO:  Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que 
tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: 
CEL.:  Tenho sede. 
DIÁCONO:  Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de 
vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: 
CEL.:  Tudo está consumado. 
DIÁCONO:  E, inclinando a cabeça, entregou o espírito. 

(AQUI TODOS SE AJOELHAM E FAZ-SE UMA PAUSA). 
DIÁCONO:  Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem 
na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que 
mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as 
pernas de um e, depois, do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus, e 
vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas; mas um soldado abriu-lhe o lado com uma 
lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro; e ele 
sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a 
Escritura, que diz: “Não quebrarão nenhum dos seus ossos.” E outra Escritura ainda diz: “Olharão para 
Aquele que transpassaram.” Depois disso, José de Arimatéia, que era discípulo de Jesus – mas às 
escondidas, por medo dos judeus – pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então 
José veio tirar o corpo de Jesus.  
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Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 
trinta quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no, com 
os aromas, em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, 
havia um jardim, e, no jardim, um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa 
da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. CEL.:  Palavra da 
Salvação – TODOS: GLÓRIA A VÓS, SENHOR ! 
 
9. BREVE HOMILIA 
 
10. ORAÇÃO UNIVERSAL  – COM .: A salvação de Cristo é oferecida a todos os povos. Por isso, a 
comunidade reza esta oração universal, ciente de que só o filho de Deus pode dar a salvação a todas as 
gentes. O celebrante apresentará as preces pelas necessidades da Igreja e do mundo. 
 
1. PELA SANTA IGREJA 
DIÁCONO:  Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela santa Igreja de Deus: que o Senhor nosso Deus 
lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranqüila, 
para sua própria glória. (REZA-SE EM SILÊNCIO.)  
CEL.:  DEUS ETERNO E TODO-PODEROSO, QUE EM CRISTO REVELASTES A VOSSA 
GLÓRIA A TODOS OS POVOS, VELAI SOBRE A OBRA DO VOSSO AMOR. QUE A VOSSA 
IGREJA, ESPALHADA POR TODO O MUNDO, PERMANEÇA INABALÁVEL NA FÉ E 
PROCLAME SEMPRE O VOSSO NOME. POR CRISTO, NOSSO SENHOR. – TODOS: AMÉM . 
 
2. PELO PAPA 
DIÁCONO:  Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Bento XVI. O Senhor nosso Deus, que o 
escolheu para o Episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. 
(REZA-SE EM SILÊNCIO.)  
CEL.:  DEUS ETERNO E TODO-PODEROSO, QUE DISPUSESTES TODAS AS COISAS COM 
SABEDORIA, DIGNAI-VOS ESCUTAR NOSSOS PEDIDOS: PROTEGEI COM AMOR O 
PONTÍFICE QUE ESCOLHESTES, PARA QUE O POVO CRISTÃO QUE GOVERNAIS POR 
MEIO DELE POSSA CRESCER EM SUA FÉ. POR CRISTO, NOSSO SENHOR.  
– TODOS: AMÉM.  
 
3. PELO CLERO E PELOS LEIGOS 
DIÁCONO:  Oremos pelo nosso Administrador Apostólico Dom Waldemar, por todos os Bispos, 
Presbíteros e Diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. (REZA-SE EM SILÊNCIO.)  
CEL.:  DEUS ETERNO E TODO-PODEROSO, QUE SANTIFICAIS E GOVERNAIS PELO VOSSO 
ESPÍRITO TODO O CORPO DA IGREJA, ESCUTAI AS SÚPLICAS QUE VOS DIRIGIMOS POR 
TODOS OS MINISTROS DO VOSSO POVO. FAZEI QUE CADA UM, PELO DOM DA VOSSA 
GRAÇA, VOS SIRVA COM FIDELIDADE. POR CRISTO, NOSSO SENHOR. – TODOS: AMÉM. 
 
4. PELOS CATECÚMENOS 
DIÁCONO:  Oremos pelos catecúmenos: que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas 
da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do Batismo o perdão de todos os seus pecados, 
sejam incorporados no Cristo Jesus. (REZA-SE EM SILÊNCIO.)  
CEL.:  DEUS ETERNO E TODO-PODEROSO, QUE POR NOVOS NASCIMENTOS TORNAIS 
FECUNDA A VOSSA IGREJA, AUMENTAI A FÉ E O ENTENDIMENTO DOS 
CATECÚMENOS, PARA QUE, RENASCIDOS PELO BATISMO, SEJAM CONTADOS ENTRE 
OS VOSSOS FILHOS ADOTIVOS. POR CRISTO, NOSSO SENHOR. – TODOS: AMÉM.  
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5. PELA UNIDADE DOS CRISTÃOS 
DIÁCONO:  Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que crêem no Cristo, para que o Senhor 
nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a 
verdade. (REZA-SE EM SILÊNCIO.)  
 
CEL.:  DEUS ETERNO E TODO-PODEROSO, QUE REUNIS O QUE ESTÁ DISPERSO E 
CONSERVAIS O QUE ESTÁ UNIDO, VELAI SOBRE O REBANHO DO VOSSO FILHO. QUE A 
INTEGRIDADE DA FÉ E OS LAÇOS DA CARIDADE UNAM OS QUE FORAM 
CONSAGRADOS POR UM SÓ BATISMO. POR CRISTO, NOSSO SENHOR. TODOS: AMÉM . 
 
6. PELOS JUDEUS 
DIÁCONO:  Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de 
que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. (REZA-SE EM SILÊNCIO.)  
CEL.:  DEUS ETERNO E TODO-PODEROSO, QUE FIZESTES VOSSAS PROMESSAS A 
ABRAÃO E SEUS DESCENDENTES, ESCUTAI AS PRECES DA VOSSA IGREJA. QUE O POVO 
DA PRIMITIVA ALIANÇA MEREÇA ALCANÇAR A PLENITUDE DA  VOSSA REDENÇÃO. 
POR CRISTO, NOSSO SENHOR. – TODOS: AMÉM . 
 
7. PELOS QUE NÃO CRÊEM NO CRISTO 
DIÁCONO:  Oremos pelos que não crêem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam 
também ingressar no caminho da salvação. (REZA-SE EM SILÊNCIO.)  
CEL.:  DEUS ETERNO E TODO-PODEROSO, DAI AOS QUE NÃO CRÊEM NO CRISTO, E 
CAMINHAM SOB O VOSSO OLHAR COM SINCERIDADE DE CORAÇÃO, CHEGAR AO 
CONHECIMENTO DA VERDADE, E FAZEI QUE SEJAMOS NO MUNDO TESTEMUNHAS 
MAIS FIÉIS DA VOSSA CARIDADE, AMANDO-NOS MELHOR UNS AOS OUTROS E 
PARTICIPANDO COM MAIOR SOLICITUDE DO MISTÉRIO DA VOSSA VIDA. POR CRISTO, 
NOSSO SENHOR. – TODOS: AMÉM . 
 
8. PELOS QUE NÃO CRÊEM EM DEUS 
DIÁCONO:  Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, 
possam chegar ao Deus verdadeiro. (REZA-SE EM SILÊNCIO.)  
CEL.:  DEUS ETERNO E TODO-PODEROSO, VÓS CRIASTES TODOS OS SERES HUMANOS E 
PUSESTES EM SEU CORAÇÃO O DESEJO DE PROCURAR-VOS, PARA QUE, TENDO-VOS 
ENCONTRADO, SÓ EM VÓS ACHASSEM REPOUSO. CONCEDEI QUE, ENTRE AS 
DIFICULDADES DESTE MUNDO, DISCERNINDO OS SINAIS DA VOSSA BONDADE E 
VENDO O TESTEMUNHO DAS BOAS OBRAS DAQUELES QUE CRÊEM EM VÓS, TENHAM 
A ALEGRIA DE PROCLAMAR QUE SOIS O ÚNICO DEUS VERDADEIRO E PAI DE TODOS 
OS SERES HUMANOS. POR CRISTO, NOSSO SENHOR. – TODOS: AMÉM . 
 
9. PELOS PODERES PÚBLICOS 
DIÁCONO:  Oremos por todos os governantes: que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes 
dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade.  
(REZA-SE EM SILÊNCIO.) 
CEL.:  DEUS ETERNO E TODO-PODEROSO, QUE TENDES NA MÃO O CORAÇÃO DOS 
SERES HUMANOS E O DIREITO DOS POVOS, OLHAI COM BONDADE AQUELES QUE NOS 
GOVERNAM. QUE POR VOSSA GRAÇA SE CONSOLIDEM POR TODA A TERRA A 
SEGURANÇA E A PAZ, A PROSPERIDADE DAS NAÇÕES E A LIBERDADE RELIGIOSA. POR 
CRISTO, NOSSO SENHOR. – TODOS: AMÉM.  
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10. POR TODOS OS QUE SOFREM PROVAÇÕES 
 
DIÁCONO:  Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai todo-poderoso, para que livre o mundo de todo erro, 
expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos 
viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. 
(Reza-se em silêncio.) 
CEL.:  DEUS ETERNO E TODO-PODEROSO, SOIS A CONSOLAÇÃO DOS AFLITOS E A 
FORÇA DOS QUE LABUTAM. CHEGUEM ATÉ VÓS AS PRECES DOS QUE CLAMAM EM 
SUA AFLIÇÃO, SEJAM QUAIS FOREM OS SEUS SOFRIMENTOS, PARA QUE SE ALEGREM 
EM SUAS PROVAÇÕES COM O SOCORRO DA VOSSA MISERICÓRDIA. POR CRISTO, 
NOSSO SENHOR. – TODOS: AMÉM . 
 
11. ADORAÇÃO DA CRUZ – COM.: O 2ª momento da celebração é a adoração de Cristo na cruz. 

Cristo não hesitou em abraçar a cruz e celebrar a Páscoa definitiva. A sua morte nos trouxe a 
ressurreição. Honrando sua cruz, adoramos e agradecemos ao Deus que por nós deu a vida.  

  
Após a exortação do sacerdote: “Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo!”, 

TODOS RESPONDEM CANTANDO: “VINDE, ADOREMOS!” ) 
 
O sacerdote fará agora a sua adoração à Santa Cruz, juntamente com os diáconos e os ministros 

da Eucaristia. E nós poderemos fazer o mesmo, após a comunhão. 
(NESTE MOMENTO O ALTAR ESTÁ SENDO COBERTO COM UMA TOALHA PARA 

RECEBER O PÃO EUCARÍSTICO CONSAGRADO ONTEM). 
 

12. CANTO.  
 

MEU PAI, ESTOU SOZINHO, JÁ NÃO SEI ONDE ESTÁS (AONDE ESTÁS).  
AO LONGO DO CAMINHO, PERDI ATÉ MINHA PAZ. JÁ NÃO SE I ONDE ESTÁS! 
 
SOLO 1) Num mundo cheio de ambição, ganhei angústia e solidão, perdi a paz do coração. 
 2) Mas os momentos de aflição vou transformar em oração, da qual serás a inspiração. 
 3) Tenho certeza que virás, trazendo amor, trazendo paz, de mim  jamais te afastarás. 
 

RITO DA COMUNHÃO 
 

13. CORDEIRO   NA SEXTA-FEIRA SANTA NÃO SE REZA O “CORDEIRO” 
 
14. COMUNHÃO - COM.: Na 3ª parte da celebração da paixão do Senhor, vamos comungar o pão 
eucarístico consagrado na missa de ontem. Comungamos Cristo, o cordeiro imolado na cruz, buscando 
nele a força para passarmos da morte do pecado à alegria da ressurreição. Respeitosamente, iremos ao 
Seu encontro, cantando! 
 

15. CANTO (A) 
TODOS: PAI, EM TUAS MÃOS ENTREGO O MEU ESPÍRITO (bis) 
SOLO: 
1. Senhor, eu ponho em vós minha esperança; que eu não fique envergonhado eternamente.  
    Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. 
2. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos.  
    E objeto de pavor para os amigos; fogem de mim os que me vêem pela rua. 
3. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio, e afirmo que só vós sois o meu Deus.  
    Eu entrego em vossas mãos o meu destino, libertai-me do inimigo e do opressor. 
4. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão.  
    Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. 
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16. CANTO (B)  
 
1.Ao recebermos, Senhor, Tua presença sagrada, pra confirmar Teu amor, faz de nós Tua morada. 
Surge um sincero louvor, brota a semente plantada, faz-nos seguir Teu caminho, sempre trilhar Tua 
estrada.  
 
DESAMARREM AS SANDÁLIAS E DESCANSEM;  
ESTE CHÃO É TERRA SANTA, IRMÃOS MEUS!  
VENHAM, OREM, COMAM, CANTEM, VENHAM TODOS!  
E RENOVEM A ESPERANÇA NO SENHOR! 
 
2. O Filho de Deus com o Pai e o Espírito Santo: nesta Trindade um só Ser, que pede a nós sermos 
santos. Dá-nos, Jesus, Teu poder de se doar sem medida, deixa que compreendamos que este é o 
sentido da vida. 
3. Ao virmos te receber, nós te pedimos, ó Cristo, faze vibrar nosso ser, indo ao encontro ao Pai Santo. 
Sem descuidar dos irmãos, mil faces da Tua face. Faze que o coração sinta a força da Caridade. 
 
17. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO - CEL.:  OREMOS: (Pausa) Ó DEUS, QUE NOS 
RENOVASTES PELA SANTA MORTE E RESSURREIÇÃO DO VOSSO CRISTO, CONSERVAI 
EM NÓS A OBRA DE VOSSA MISERICÓRDIA, PARA QUE, PELA PARTICIPAÇÃO NESTE 
MISTÉRIO, VOS CONSAGREMOS SEMPRE A NOSSA VIDA. POR CRISTO, NOSSO SENHOR. 
- TODOS: AMÉM.  
 
18. ORAÇÃO SOBRE O POVO - CEL.:  QUE A VOSSA BÊNÇÃO, Ó DEUS, DESÇA COPIOSA 
SOBRE O VOSSO POVO, QUE ACABA DE CELEBRAR A MORTE DO VOSSO FILHO, NA 
ESPERANÇA DA SUA RESSURREIÇÃO. VENHA O VOSSO PERDÃO, SEJA DADO O VOSSO 
CONSOLO; CRESÇA A FÉ VERDADEIRA E A REDENÇÃO SE CONFIRME. POR CRISTO, 
NOSSO SENHOR. - TODOS: AMÉM . 
 
19. CANTO PARA ADORAÇÃO DA CRUZ  (Assembléia) 
SOLO: 
1.Que te fiz meu povo eleito? Dize em que te contristei!  
   Que mais podia ter feito, em que foi que eu te faltei? 
 
TODOS:  DEUS SANTO, DEUS FORTE, DEUS IMORTAL! TENDE PIEDADE  DE NÓS! 
 
2. Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei; preparei-te bela terra, tu, a cruz para o teu rei! 
3. Bela vinha eu te plantara, tu plantaste a lança em mim;  
   águas doces eu te dava, foste amargo até o fim! 
4. Flagelei por ti o Egito, primogênitos matei; tu, porém, me flagelaste, entregaste o próprio rei! 
5. Eu te fiz sair do Egito, afoguei o Faraó; aos teus sumos sacerdotes, entregaste-me sem dó! 
6. Eu te abri o mar Vermelho, tu me abriste o coração; a Pilatos me levaste, eu levei-te pela mão! 
7. Pus maná no teu deserto, teu ódio me flagelou; fiz da pedra correr água, o teu fel me saturou! 
8. Cananeus por ti batera, bateu-me uma cana à toa; dei-te cetro e realeza, tu, de espinhos a coroa! 
9. Só na cruz tu me exaltaste, quando em tudo te exaltei;  
   por que à morte me entregaste? Em que foi que eu te faltei? 
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20- CANTO PARA ADORAÇÃO DA CRUZ  (Assembléia) 
1. Pecadores redimidos com o Sangue do Senhor,  
    atendei, olhai se existe dor igual à minha dor (bis). 
 
2. Dolorosa, aguda espada, transpassou-me o coração,  
   quando a morte do meu Filho me predisse Simeão (bis). 
 
3. Junto ao Filho, para o Egito, eu fugi, com dor atroz,  
    quando Herodes o buscava para dá-lo ao vil algoz. (bis). 
 
4. Quem dirá meu sentimento? Desolada me encontrei.  
    Vendo o Filho meu perdido! Por três dias o busquei. (bis). 
 
5. Que martírio na minha alma, encontrando meu Jesus,  
    no caminho do Calvário, arquejante sob a cruz (bis). 
 
6. Mas, ó céus, ó terra, vede! dor maior não pode haver.  
    Vendo a morte do meu Filho, foi milagre eu não morrer. (bis). 
 
7. Contemplai meu sofrimento, minha angústia ao pé da Cruz:  
    pela lança transpassado vi meu Filho, o meu Jesus. (bis). 
 
8. Oh! que dor mais cruciante, que suprema solidão,  
    ao levarem-no ao sepulcro, invadiu-me o coração (bis). 
 
 

21- CANTO PARA ADORAÇÃO DA CRUZ  (Assembléia) 
 
1. Virgem dolorosa que aflita chorais, repleta de angústias, bendita sejais (bis) 

De Simeão as vozes no templo escutais, cruéis profecias, bendita sejais (bis) 
 

 BENDITA SEJAIS, SENHORA DAS DORES,  
OUVI NOSSOS ROGOS, MÃE DOS PECADORES. (bis) 
 

2. Manda do céu um anjo dizer que fujais do servo tirano, bendita sejais (bis). 
Volvendo no templo Jesus não achais, que susto sofrestes, bendita sejais (bis). 
 

3.  Que dor indizível quando o encontrais, com a cruz às costas, bendita sejais (bis). 
     A dor ainda cresce quando contemplais, Jesus expirando, bendita sejais (bis). 
 
4.  No vosso regaço seu corpo abrigais, com ele abraçada, bendita sejais (bis). 
     Sem filho e tal filho! Então suportais, cruel soledade, bendita sejais (bis). 
 

(A EQUIPE PREPARA, EM SILÊNCIO, A SUA RETIRADA. GUA RDAR OS MATERIAIS 
COM ORDEM, E SEMPRE EM SILÊNCIO .) 
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SÁBADO SANTO - VIGÍLIA PASCAL 
 
INTRODUÇÃO  - COM.: Em comunhão com todas as comunidades cristãs e com todo o universo, 
reunimo-nos neste momento para celebrar a Páscoa de Jesus: sua passagem da morte para a vida. O 
grande e  alegre anúncio desta noite é: Jesus Ressuscitou. Nesta noite, somos iluminados pela luz do 
Ressuscitado. Fazendo memória das ações maravilhosas de Deus na história da humanidade, 
renovamos nossa fé e nosso compromisso batismal. A Vigília Pascal consta de quatro momentos: 
Celebração da luz, Liturgia da palavra, Liturgia batismal e Liturgia eucarística. Com muita alegria 
iniciemos nossa celebração. 
 

1.CELEBRAÇÃO DA LUZ  
 
CEL.:  Meus irmãos e minhas irmãs, nesta noite santa, em que nosso Senhor Jesus Cristo passou da 
morte à vida, a Igreja convida os seus filhos dispersos por toda a terra a se reunirem em vigília e 
oração. Se comemorarmos a Páscoa do Senhor ouvindo sua Palavra e celebrando seus mistérios, 
podemos ter a firme esperança de participar do seu triunfo sobre a morte e de sua vida em Deus. 
 
2. BÊNÇÃO DO FOGO NOVO - COM .: O fogo novo e a luz do círio são símbolos de Jesus 
ressuscitado que vence as trevas do mal.  
 
CEL.:  OREMOS. Ó DEUS, QUE PELO VOSSO FILHO TROUXESTES ÀQUELES QUE CRÊEM 
O CLARÃO DA VOSSA LUZ, SANTIFICAI ESTE FOGO NOVO, CONCEDEI QUE A FESTA DA 
PÁSCOA ACENDA EM NÓS TAL DESEJO DO CÉU, QUE POSSAMOS CHEGAR 
PURIFICADOS À FESTA DA LUZ ETERNA. POR CRISTO, NOSSO SENHOR.  
TODOS: AMÉM.  
 
3. PREPARAÇÃO DO CÍRIO PASCAL  – 
COM.: O sacerdote crava uma cruz no círio pascal, dizendo:  
CEL.:  -CRISTO ONTEM E HOJE  (FAZ A INCISÃO DA HASTE VERTICAL );  
-PRINCÍPIO E FIM  (FAZ A INCISÃO DA HASTE HORIZONTAL);   
-ALFA  (FAZ A INCISÃO DA LETRA ALFA NO ALTO DA HASTE VERTI CAL);   
-E ÔMEGA (FAZ A INCISÃO DA LETRA ÔMEGA EMBAIXO DA HASTE VER TICAL).   
-A ELE O TEMPO  (FAZ A INCISÃO DO PRIMEIRO ALGARISMO DO ANO EM CURS O 
SOBRE O ÂNGULO ESQUERDO SUPERIOR DA CRUZ);  
-E A ETERNIDADE  (FAZ A INCISÃO DO SEGUNDO ALGARISMO DO ANO EM CURSO  
SOBRE O ÂNGULO DIREITO SUPERIOR) ;  
-A GLÓRIA E O PODER  (FAZ A INCISÃO DO TERCEIRO ALGARISMO DO ANO EM 
CURSO NO ÂNGULO ESQUERDO INFERIOR); 
-PELOS SÉCULOS SEM FIM. AMÉM . (FAZ A INCISÃO DO QUARTO ALGARISMO DO 
ANO EM CURSO NO ÂNGULO DIREITO INFERIOR).  
COM.:  O sacerdote aplica no círio cinco grãos de incenso, formando uma cruz dizendo:  
CEL.:  POR SUAS CHAGAS, / SUAS CHAGAS GLORIOSAS, / O CRISTO SENHOR / NOS 
PROTEJA / E NOS GUARDE. AMÉM. 
COM.:  o sacerdote acende o círio pascal com fogo novo, dizendo:  
CEL.:  A LUZ DO CRISTO QUE RESSUSCITA RESPLANDECENTE DISSIPE AS TREVAS 
DE NOSSO CORAÇÃO E NOSSA MENTE. 
 
4. PROCISSÃO COM O CÍRIO PASCAL - COM.: Em procissão, por três vezes o Sacerdote ergue 
o Círio, cantando: “EIS A LUZ DE CRISTO!”  E todos respondem: “DEMOS GRAÇAS A DEUS!”  
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5. PROCLAMAÇÃO DA PÁSCOA  (longa) COM.: Este canto proclama a vitória de Cristo sobre a 
morte. N’Ele somos convidados à vida nova, enquanto esperamos Sua vinda gloriosa. 
 
DIACONO:  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 escutem, reboando de 
repente, o Aleluia cantado pelo povo.  
 
 
6. CEL.:  O SENHOR ESTEJA CONVOSCO. TODOS: ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS .  
- CEL.:  CORAÇÕES AO ALTO!  - TODOS: O NOSSO CORAÇÃO ESTÁ EM DEUS! 
- CEL. DEMOS GRAÇAS AO SENHOR, NOSSO DEUS!  
- TODOS: É NOSSO DEVER E NOSSA SALVAÇÃO! 
 
CEL.:  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. 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 crêem 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; e 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 da 
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 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.  
TODOS: AMÉM! (CANTADO PELO CORAL) 
 

(AQUI SE APAGAM AS VELAS) 
 
 

7.LITURGIA DA PALAVRA 
 
COM.: A liturgia da palavra proclama as grandes maravilhas que Deus realizou em favor de seu povo 
ao longo da história da humanidade, ainda hoje motivo de alegria e de ação de graças. Ouçamos no 
recolhimento desta noite a Palavra de Deus, a história do grande amor Dele por nós. 
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8. 1ª LEITURA (Is 54,5-14) -   
Leitura do Livro do Profeta Isaías. - Teu esposo é Aquele que te criou, Seu nome é Senhor dos 
exércitos; teu Redentor, o Santo de Israel, chama-se Deus de toda a terra. O Senhor te chamou, como a 
mulher abandonada e de alma aflita; como a esposa repudiada na mocidade, falou o teu Deus. Por um 
breve instante eu te abandonei, mas com imensa compaixão volto a acolher-te. Num momento de 
indignação, por um pouco ocultei de ti Minha face, mas com misericórdia eterna compadeci-me de ti, 
diz teu Salvador, o Senhor. Como fiz nos dias de Noé, a quem jurei nunca mais inundar a terra, assim 
juro que não me irritarei contra ti nem te farei ameaças. Podem os montes recuar e as colinas abalar-se, 
mas Minha misericórdia não se apartará de ti, nada fará mudar a aliança de Minha paz, diz o teu 
misericordioso Senhor. Pobrezinha, batida por vendavais, sem nenhum consolo, eis que assentarei tuas 
pedras sobre rubis, e tuas bases sobre safiras; revestirei de jaspe tuas fortificações, e teus portões, de 
pedras preciosas, e todos os teus muros, de pedra escolhida. Todos os teus filhos serão discípulos do 
Senhor, teus filhos possuirão muita paz; terás a justiça por fundamento. Longe da opressão, nada terás 
a temer; serás livre do terror, porque ele não se aproximará de ti. - Palavra do Senhor.  
TODOS: GRAÇAS A DEUS! 
 
9. SALMO RESPONSORIAL - CANTO (Do Salmo 29)  
REFR.: EU VOS EXALTO, Ó SENHOR, / PORQUE VÓS ME LIVRASTES!  
1) Eu Vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes, / e não deixastes rir de mim meus inimigos!  
   Vós tirastes minha alma dos abismos / e me salvastes, quando estava já morrendo.  
2) Cantai salmos ao Senhor, povo fiel, / dai-lhe graças e invocai Seu santo nome! 
    Pois sua ira dura apenas um momento, / mas sua bondade permanece a vida inteira.  
    se à tarde vem o pranto visitar-nos, / de manhã vem saudar-nos a alegria. 
3) Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade! / Sede, Senhor, o meu abrigo protetor! 
    Transformastes o meu pranto em uma festa, / Senhor meu Deus, eternamente hei de louvar-Vos! 
 
10. ORAÇÃO APÓS A PRIMEIRA LEITURA -  CEL.:  OREMOS: DEUS ETERNO E TODO-
PODEROSO, PARA A GLÓRIA DO VOSSO NOME, MULTIPLICAI A POSTERIDADE QUE 
PROMETESTES AOS NOSSOS PAIS, AUMENTANDO O NÚMERO DOS VOSSO FILHOS 
ADOTIVOS. POSSA A IGREJA RECONHECER QUE JÁ SE REALIZOU EM GRANDE PARTE A 
PROMESSA FEITA A NOSSOS PAIS, DA QUAL JAMAIS DUVIDARAM. POR CRISTO, NOSSO 
SENHOR. - TODOS: AMÉM . 
 
11. 2ª LEITURA - (Is 55, 1-11) Leitura do Livro do Profeta Isaías – Assim diz o Senhor: “Ó vós todos 
que estais com sede, vinde às águas; vós que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde e comei, vinde 
comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite, sem nenhuma paga. Por que gastar dinheiro com outra 
coisa que não o pão; desperdiçar o salário, senão com satisfação completa? Ouvi-Me com atenção, e 
alimentai-vos bem, para deleite e revigoramento do vosso corpo. Inclinai vosso ouvido e vinde a Mim, 
ouvi e tereis vida; farei convosco um pacto eterno, manterei fielmente as graças concedidas a Davi. Eis 
que fiz dele uma testemunha para os povos, chefe e mestre para as nações. Eis que chamarás uma 
nação que não conhecias, e acorrerão a ti povos que não te conheciam, por causa do Senhor, teu Deus, 
e do Santo de Israel, que te glorificou. Buscai o Senhor, enquanto pode ser achado; invocai-O, 
enquanto Ele está perto. Abandone o ímpio seu caminho, e o homem injusto, suas maquinações; volte 
para o Senhor, que terá piedade dele, volte para o nosso Deus, que é generoso no perdão. Meus 
pensamentos não são como os vossos pensamentos,  e vossos caminhos não são como os Meus 
caminhos, diz o Senhor. Estão Meus caminhos tão acima dos vossos caminhos e Meus pensamentos 
acima dos vossos pensamentos, quanto está o céu acima da terra. Como a chuva e a neve descem do 
céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra, e fazê-la germinar e dar semente, 
para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair de Minha boca: não voltará para Mim 
vazia; antes, realizará tudo que for de Minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi, ao enviá-la”. 
– Palavra do Senhor. - TODOS: GRAÇAS A DEUS! 
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12. CANTO APÓS A SEGUNDA LEITURA (Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6)   
 
REFR.: COM ALEGRIA BEBEREIS DO MANANCIAL DA SALVAÇÃ O (bis) 
 
1) Eis o Deus, meu Salvador, eu confio e nada temo; / o Senhor é minha força, meu louvor e salvação.  
 
2) E direis naquele dia: “Dai louvores ao Senhor, / invocai Seu santo nome, anunciai Suas maravilhas.   
 
3) Entre os povos proclamai que o Seu nome é o mais sublime. / Louvai cantando ao nosso Deus, que 
fez prodígios e portentos. 
 
4) Exultai cantando alegres, habitantes de Sião, / porque é grande em vosso meio o Deus Santo de 
Israel! 
 
13. ORAÇÃO APÓS A SEGUNDA LEITURA - CEL.:  OREMOS: DEUS ETERNO E TODO-
PODEROSO, ÚNICA ESPERANÇA DO MUNDO, ANUNCIASTES PELA VOZ DOS PROFETAS 
OS MISTÉRIOS QUE HOJE SE REALIZAM. AUMENTAI O FERVOR DO VOSSO POVO, POIS 
NENHUM DOS VOSSOS FILHOS CONSEGUIRÁ PROGREDIR NA VIRTUDE SEM O AUXÍLIO 
DA VOSSA GRAÇA. POR CRISTO, NOSSO SENHOR. -  TODOS: AMÉM.  
 
14. 3ª LEITURA - (Ex 14,15-15,1) 
 
Leitura do livro do Êxodo. - Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés: “Por que clamas a mim por 
socorro? Dize aos filhos de Israel que se ponham em marcha. Quanto a ti, ergue a vara, estende o braço 
sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel caminhem em seco pelo meio do mar. De minha 
parte, endurecerei o coração dos egípcios, para que sigam atrás deles, e eu seja glorificado às custas do 
Faraó e de todo o seu exército, dos seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, 
quando eu for glorificado às custas do Faraó, dos seus carros e cavaleiros.” Então, o anjo do Senhor, 
que caminhava à frente do acampamento dos filhos de Israel, mudou de posição e foi para trás deles; e 
com ele, ao mesmo tempo, a coluna de nuvem, que estava na frente, colocou-se atrás, inserindo-se 
entre o acampamento dos egípcios e o acampamento dos filhos de Israel. Para aqueles a nuvem era 
tenebrosa, para estes, iluminava a noite. Assim, durante a noite inteira, uns não puderam aproximar-se 
dos outros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e durante toda a noite o Senhor fez soprar sobre o mar 
um vento leste muito forte; e as águas se dividiram. Então os filhos de Israel entraram pelo meio do 
mar a pé enxuto, enquanto as águas formavam como que uma muralha à direita e à esquerda. Os 
egípcios puseram-se a persegui-los, e todos os cavalos do Faraó, carros e cavaleiros os seguiram mar 
adentro. Ora, de madrugada, o Senhor lançou um olhar, desde a coluna de fogo e da nuvem, sobre as 
tropas egípcias e as pôs em pânico. Bloqueou as rodas dos seus carros, de modo que só a muito custo 
podiam avançar. Disseram, então, os egípcios: “Fujamos de Israel! Pois o Senhor combate a favor 
deles, contra nós.” O Senhor disse a Moisés: “Estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem 
contra os egípcios, seus carros e cavaleiros.” Moisés estendeu a mão sobre o mar e, ao romper da 
manhã, o mar voltou ao seu leito normal, enquanto os egípcios, em fuga, corriam ao encontro das 
águas, e o Senhor os mergulhou no meio das ondas. As águas voltaram e cobriram carros, cavaleiros e 
todo o exército do Faraó, que tinha entrado no mar em perseguição a Israel. Não escapou um só. Os 
filhos de Israel, ao contrário, tinham passado a pé enxuto pelo meio do mar, cujas águas lhes 
formavam uma muralha à direita e à esquerda. Naquele dia, o Senhor livrou Israel da mão dos 
egípcios, e Israel viu os egípcios mortos nas praias do mar, e a mão poderosa do Senhor agir contra 
eles. O povo temeu o Senhor, e teve fé no Senhor e em Moisés, seu servo. Então, Moisés e os filhos de 
Israel cantaram ao Senhor este cântico: 
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15. CANTO APÓS A TERCEIRA LEITURA  - (Ex 15) 
 
ENTOOU MOISÉS ESTE CANTO AO SENHOR.  
TODO O POVO SE UNIU, EM ALEGRE LOUVOR  (bis) 
1) O Senhor glorioso triunfou, cavaleiro e cavalo afogou.  
    O Senhor é minha força e meu canto, salvação ele foi em meu pranto. 
2) O Senhor, sim, que é forte guerreiro, e seu nome é Senhor justiceiro.  
    Lança ao mar comandados e chefes, carros e homens nas ondas perecem.    
3) O furor de tua destra ameaça, o inimigo se arma e fracassa.  
    No teu monte os introduzirás, e pra sempre, Senhor, reinarás. 
 
 
16. ORAÇÃO APÓS A TERCEIRA LEITURA  - CEL.:  OREMOS. Ó DEUS, VEMOS BRILHAR 
AINDA EM NOSSOS DIAS AS VOSSAS ANTIGAS MARAVILHAS. COMO MANIFESTASTES 
OUTRORA O VOSSO PODER, LIBERTANDO UM SÓ POVO DA PERSEGUIÇÃO DO FARAÓ, 
REALIZAIS AGORA A SALVAÇÃO DE TODAS AS NAÇÕES, FAZENDO-AS RENASCER DAS 
ÁGUAS DO BATISMO. CONCEDEI A TODOS OS SERES HUMANOS TORNAREM-SE FILHOS 
DE ABRAÃO E MEMBROS DO VOSSO POVO ELEITO. POR CRISTO, NOSSO SENHOR. - 
TODOS: AMÉM . 
 
 
17. GLÓRIA  
    

(TOCAR FORTEMENTE O SINO) 
 
TODOS:         Glória, glória! Anjos no céu cantam todos Seu amor!  
                         E na terra, homens de paz: “Deus merece o louvor!”  
HOMENS:      Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos,  
                        damos glória ao Vosso nome, Vossos dons agradecemos! 
MULHERES : Glória, glória! Anjos no céu cantam todos Seu amor!  
                         E na terra, homens de paz: “Deus merece o louvor!”  
                         Senhor nosso, Jesus Cristo, Unigênito do Pai, vós, de Deus cordeiro Santo,  
                         nossas culpas perdoai! 
TODOS::        Glória, glória! Anjos no céu cantam todos Seu amor!  
                         E na terra, homens de paz: “Deus merece o louvor!”  
HOMENS:    Vós que estais junto do Pai, como nosso intercessor,  
                        acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor! 
MULHERES :Glória, glória! Anjos no céu cantam todos Seu amor!  
                        E na terra, homens de paz: “Deus merece o louvor!”  
TODOS: Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, o Senhor,  
                        com o Espírito Divino, de Deus Pai no esplendor! 
                        Glória, glória! Anjos no céu cantam todos Seu amor!  
                        E na terra, homens de paz: “Deus merece o louvor!”  
                        Deus merece o louvor! Deus merece o louvor! Deus merece o louvor!” 

 
18. ORAÇÃO DO DIA - CEL.:  OREMOS: Ó DEUS, QUE ILUMINAIS ESTA NOITE SANTA 
COM A GLÓRIA DA RESSURREIÇÃO DO SENHOR, DESPERTAI NA VOSSA IGREJA O 
ESPÍRITO FILIAL, PARA QUE, INTEIRAMENTE RENOVADOS, VOS SIRVAMOS DE TODO O 
CORAÇÃO. POR NSJC. - TODOS: AMÉM.  
 
 



Equipe de Liturgia - Paróquia de São José  
- Semana Santa 2011 – ANO A 

 

 

 

46 

19. EPÍSTOLA (Rm 6,3-11) 
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. - Irmãos, será que ignorais que todos nós, batizados em 
Jesus Cristo, é na sua morte que fomos batizados? Pelo batismo na sua morte, fomos sepultados com 
Ele, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós levemos uma 
vida nova. Pois, se fomos de certo modo identificados a Jesus Cristo por uma morte semelhante à sua, 
seremos semelhantes a Ele também pela ressurreição. Sabemos que o nosso velho homem foi 
crucificado com Cristo, para que seja destruído o corpo de pecado, de maneira a não mais servirmos ao 
pecado. Com efeito, aquele que morreu está livre do pecado. Pois, se morremos com Cristo, cremos 
que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo ressuscitado dos mortos não morre mais; a morte 
já não tem poder sobre Ele. Pois aquele que morreu, morreu para o pecado uma vez por todas; mas 
aquele que vive, é para Deus que vive. Assim, vós também considerai-vos mortos para o pecado e 
vivos para Deus, em Jesus Cristo. Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS. 
 

20. EVANGELHO (Mt 28,1-10) – COM.: O túmulo encontra-se vazio, pois o mesmo Jesus que 
caminhou entre os homens, que foi crucificado e morto, ressuscitou. E, as mulheres são as primeiras a 
testemunhar sua ressurreição. Cantemos o solene Aleluia e aclamemos com entusiasmo a Palavra da 
Salvação. 
  

21. SOLENE ALELUIA (do salmo 117) 
       PE. JOÃO:  ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA! 
      TODOS:               ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA!  
1.   MULHERES :  Rendei graças ao Senhor  
      HOMENS: - Que seu amor é sem fim! 
      MULHERES:  Diga ao povo de Israel  
      HOMENS: - Que seu amor é sem fim! Digam os seus sacerdotes  
      MULHERES : - Que seu amor é sem fim! 
      HOMENS: Digam todos que o temem  
      MULHERES: - Que seu amor é sem fim! 
 
2.   MULHERES :  Me empurraram e não caí 
     HOMENS: - Pois o Senhor me salvou. 
     MULHERES : Nele está a minha força –  
     HOMENS: Pois o Senhor me salvou. Alegraram-se os justos – 
     MULHERES : Pois o Senhor me salvou. 
     HOMENS: Sua destra fez prodígios – 
     MULHERES : Pois o senhor me salvou. 
 
3.  MULHERES : Rendei graças ao Senhor  
     HOMENS: - Pois o senhor me escolheu. 
     MULHERES : Ele é minha salvação –  
     HOMENS: Pois o Senhor me escolheu. Construtores me rejeitaram  
     MULHERES : - Mas o senhor me escolheu.  
     HOMENS: Fez-me a pedra principal  
     MULHERES : - Pois o Senhor me escolheu. 
 
4.  MULHERES : Nações fortes me cercaram,  
     HOMENS: Mas no Senhor eu venci. 
     MULHERES : Os grandes me apertaram,  
     HOMENS: Mas no Senhor eu venci. Poderosos me oprimiram  
     MULHERES : - Mas no Senhor eu venci. 
     HOMENS: Como abelhas me atacaram  
     MULHERES : - Mas no Senhor eu venci. 
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22. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO  - CEL.:  O Senhor esteja convosco. - TODOS: ELE 
ESTÁ NO MEIO DE NÓS. - CEL.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. - 
TODOS: GLÓRIA A VÓS, SENHOR!  - CEL.:  Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da 
semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande tremor 
de terra: o anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua 
aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com 
tanto medo do anjo, que tremeram, e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: “Não 
tenhais medo! Sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui! Ressuscitou, como havia 
dito! Vinde ver o lugar em que Ele estava. Ide depressa contar aos discípulos que Ele ressuscitou dos 
mortos, e que vai à vossa frente para a Galiléia. Lá vós O vereis. É o que tenho a dizer-vos”. As 
mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria, para 
dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: “Alegrai-vos!” As 
mulheres aproximaram-se, e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a 
elas: “Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles Me 
verão”. – Palavra da Salvação. 
TODOS: GLÓRIA A VÓS, SENHOR!  
 
23. HOMILIA 
 

24. LITURGIA BATISMAL  
 

CEL.:  Caros fiéis, apoiemos com as nossas preces a alegre esperança dos nossos irmãos e irmãs, para 
que Deus todo-poderoso acompanhe com Sua misericórdia os que se aproximam da fonte do novo 
nascimento.  
 

25. LADAINHA DOS SANTOS – (Pe. João inicia; todos respondem) 
 
     CEL.:Kyrie eleison.  -TODOS:Kyrie eleison. CEL.:Christe eleison. -TODOS: Christe eleison.  
     CEL.:Kyrie eleison.  -TODOS:Kyrie eleison. 
1.  CEL.: Santa Maria Mãe de Deus  -TODOS: Rogai por nós. 
                São Miguel                                          Rogai por nós. 
                Santos Anjos de Deus                          Rogai por nós. 
                São João Batista                                   Intercedeis por nós. 
2. São José - São Pedro e São Paulo - Santo André - São João. 
3. Santa Maria Madalena - Santo Estêvão - Santo Inácio de Antioquia - São Lourenço. 
4. Santas Perpétua e Felicidade - Santa Inês - São Gregório - Santo Agostinho. 
5. Santo Atanásio - São Basílio - São Martinho - São Bento . 
6. São Francisco e São Domingos - São Francisco Xavier - São João Mª Vianey – Stª Catarina de Sena. 
7. Santa Tereza de Jesus - Santa Tereza de Ávila –  
    Santos Mártires dos nossos tempos - Todos os Santos e Santas de Deus. 
 
8. CEL.:Sede-nos propício                             - TODOS :Ouvi-nos, Senhor. 
    Para que nos livreis de todo o mal                      Ouvi-nos, Senhor. 
    Para que nos livreis de todo pecado                    Ouvi-nos, Senhor. 
    Para que nos livreis da morte eterna                   Ouvi-nos, Senhor. 
 
9. Pela vossa encarnação                        - TODOS :Ouvi-nos, Senhor. 
 Pela vossa ressurreição                                         Ouvi-nos, Senhor. 
 Pela efusão do Espírito Santo                               Ouvi-nos, Senhor. 
 Apesar de nossos pecados                                    Ouvi-nos, Senhor. 
 
10. Cristo, ouvi-nos! Cristo, ouvi-nos! Cristo, atendei-nos! Cristo, atendei-nos! 
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26. ORAÇÃO – CEL.:  Ó DEUS DE BONDADE, MANIFESTAI O VOSSO PODER NOS 
SACRAMENTOS QUE REVELAM VOSSO AMOR. ENVIAI O ESPÍRI TO DE ADOÇÃO 
PARA CRIAR UM NOVO POVO, NASCIDO PARA VÓS NAS ÁGUAS DO BATISMO. E 
ASSIM POSSAMOS SER EM NOSSA FRAQUEZA INSTRUMENTOS DO VOSSO PODER. 
POR CRISTO, NOSSO SENHOR. – TODOS: AMÉM.  
 
27. BÊNÇÃO DA ÁGUA BATISMAL  - CEL.:  Ó Deus, pelos sinais visíveis dos sacramentos 
realizais maravilhas invisíveis. Ao longo da história da salvação, vós vos servistes da água para fazer-
nos conhecer a graça do batismo. Já na origem do mundo, vosso espírito pairava sobre as águas para 
que elas concebessem a força de santificar. Nas próprias águas do dilúvio prefigurastes o nascimento 
da nova humanidade, de modo que a mesma água sepultasse os vícios e fizesse nascer a santidade. 
Concedestes aos filhos de Abraão atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto, para que, livres da 
escravidão, prefigurassem o povo nascido na água do batismo. Vosso Filho, ao ser batizado nas águas 
do Jordão, foi ungido pelo Espírito Santo. Pendente da cruz, do seu coração aberto pela lança fez 
correr sangue e água. Após sua ressurreição, ordenou aos apóstolos: “Ide, fazei meus discípulos todos 
os povos, e batizai-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.” Olhai agora, ó Pai, a vossa 
Igreja, e fazei brotar para ela a água do batismo. Que o Espírito Santo dê, por esta água, a graça do 
Cristo, a fim de que o ser humano, criado à vossa imagem, seja lavado da antiga culpa pelo batismo e 
renasça pela água e pelo Espírito Santo para uma vida nova. (Mergulhando o Círio Pascal na água:) 
Nós vos pedimos, ó Pai, que por vosso Filho desça sobre toda esta água a força do Espírito Santo. 
(Mantendo o Círio Pascal na água:) E todos os que, pelo batismo, forem sepultados na morte com 
Cristo, ressuscitem com Ele para a vida. Por Cristo, Nosso Senhor. - TODOS: AMÉM .   

(O SACERDOTE RETIRA O CÍRIO PASCAL DA ÁGUA)  
 
TODOS: FONTES DO SENHOR, BENDIZEI O SENHOR!  
                LOUVAI-O E EXALTAI-O PARA SEMPRE!. 
 

(ACENDER AS VELAS) 
 
 

28. RENOVAÇÃO DAS PROMESSAS DO BATISMO - (Todos acendem as velas)  - CEL.:  Meus 
irmãos e minhas irmãs, pelo mistério pascal fomos no batismo sepultados com Cristo para vivermos 
com Ele uma vida nova. Por isso, terminados os exercícios da Quaresma, renovemos as promessas do 
nosso batismo, pelas quais já renunciamos a Satanás e suas obras, e prometemos servir a Deus na 
Santa Igreja Católica. Portanto, renunciais ao demônio? - TODOS: RENUNCIO . CEL.:  E a todas as 
suas obras? - TODOS: RENUNCIO . CEL.:  E a todas as suas seduções? - TODOS: RENUNCIO . 
CEL.:  Para viver na liberdade de filhos de Deus, renunciais ao pecado? - TODOS: RENUNCIO . 
CEL.:  Para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo que vos possa desunir, para que o pecado 
não domine sobre vós? - TODOS: RENUNCIO . CEL.:  Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao 
demônio, autor e princípio do pecado? - TODOS: RENUNCIO . CEL.:  Credes em Deus, Pai todo-
poderoso, criador do céu e da terra? TODOS: CREIO ! CEL.:  Credes em Jesus Cristo, seu único 
Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e 
subiu ao céu? TODOS: CREIO ! CEL.:  Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na 
remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? TODOS: CREIO ! - CEL.:  O 
Deus todo-poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer pela água e pelo Espírito 
Santo e nos concedeu o perdão de todo pecado, guarde-nos em sua graça para a vida eterna, no Cristo 
Jesus, nosso Senhor. TODOS: AMÉM .  
 

(O SACERDOTE ASPERGE O POVO COM A ÁGUA BENTA.) 
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29- CANTO DURANTE A ASPERSÃO (A) 
 
TODOS: A MINH'ALMA TEM SEDE DE DEUS, PELO DEUS VIVO ANSEIA COM ARDOR.  

    QUANDO IREI AO ENCONTRO DE DEUS E VEREI TUA FACE, SENHOR?  
    QUANDO IREI AO ENCONTRO DE DEUS E VEREI TUA FACE, SENHOR?  

SOLO: 
1)  A ovelha sedenta procura o riacho, a minh'alma suspira por Deus, meu amparo. Dor e lágrimas são 
noite e dia meu pão, "onde está o teu Deus?" ouço só gozação. 
 
2)  Por que estás abatida e confusa, ó minh'alma? Canta a tua esperança, meu Deus, tu me salvas. Se a 
tua esperança é o Deus que te salva. Porque estás abatida e confusa, ó minh'alma?  
 
3)  Pelo dia o Senhor vai mandar seu amor, pela noite a meu Deus vou cantar meu louvor! Digo a 
Deus: “meu Rochedo, por que me esqueces, o inimigo me oprime e minh’alma esmorece?” 
 
4) Glória ao Pai que me ama com toda a ternura, glória ao Cristo que nova faz toda criatura! Ao 
Espírito Santo, divino Amor, cante a igreja, pra sempre, alegre louvor! 
 

(APAGAR AS VELAS) 
 
30. ORAÇÃO UNIVERSAL  - CEL.:  Irmãos caríssimos, nesta Vigília Pascal, invoquemos o nosso 
Deus com mais fervor, para que, tendo atendido às preces e súplicas do Seu amado Filho, considere 
também nossas humildes orações cantando com alegria:  
(SOLO) Ó SENHOR, SENHOR, NESTA NOITE, ESCUTAI NOSSA PRECE. 
TODOS: Ó SENHOR, SENHOR, NESTA NOITE, ESCUTAI NOSSA PRE..E..CE! 
 

1) Pelo Santo Padre, O Papa Bento XVI, para que como Pastor Supremo da Santa Igreja, seja 
sempre cheio de sabedoria, da consolação e da fortaleza do Espírito Santo, cantemos ao 
Senhor; 

2) Pela Santa Igreja de Deus, para que possa levar o mundo inteiro a viver, verdadeiramente, a 
Páscoa do nosso Redentor, cantemos ao Senhor; 

3) Pelas autoridades do Poder Público, para que ajudem a formular ações respeitadoras da 
criação e promotoras de um desenvolvimento solidário, fundado sobre a dignidade da 
pessoa humana, cantemos ao Senhor; 

4) Pelos pobres, pelos doentes e pelos excluídos para que tenham a alegria de experimentar em 
suas vidas, o amor misericordioso que Cristo manifestou à humanidade, cantemos ao 
Senhor; 

5) Pela nossa comunidade, para que aprenda a respeitar as leis inscritas por Deus na natureza e 
a redescobrir a dimensão moral da vida humana, cantemos ao Senhor. 

 
CEL.:  Senhor Jesus Cristo, que, na solenidade da Vossa ressurreição, sois glorificado pelos anjos no 
céu e, na terra, sois aclamado pelos fiéis, nós Vos pedimos que salveis todos os homens e que inundeis 
com a Vossa infinita misericórdia a Santa Igreja, Vossa Esposa e nossa Mãe. Vós que sois Deus com o 
Pai, na unidade do Espírito Santo. 
TODOS: AMÉM! 
 

31.LITURGIA EUCARÍSTICA 
 
COM.: O pão e o vinho serão transubstanciados em corpo e sangue de Jesus. Peçamos ao Senhor da 
vida que nos ensine a amar, respeitar a natureza e a vida do planeta. Nesta noite santa peçamos a Jesus 
que nos transforme. Façamos nossas ofertas, cantando! 
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32. CANTO DE OFERTAS 
SOLO: 
1. Pai Santo, na força deste rito, sejais sempre bendito pelo vinho e pão.  
     Da vossa bondade recebemos os dons que oferecemos para a salvação. 
SENHOR, ETERNO PAI, OS DONS DE VINHO E PÃO  
AGORA TRANSFORMAI EM VIDA E SALVAÇÃO (bis) 
2. Pai Santo, sejamos água pura, que ao vinho se mistura e vai se consagrar.  
      Por Cristo, a nossa humanidade da vossa divindade vai participar. 
SENHOR, ETERNO PAI, OS DONS DE VINHO E PÃO  
AGORA TRANSFORMAI EM VIDA E SALVAÇÃO (bis) 
3. Pai Santo, que o vosso amor compreenda que as nossas oferendas vêm do coração.  
      São frutos regados pelo orvalho, que a bênção do trabalho transformou em pão. 
 
33. CEL.:  Orai, irmãos e irmãs... - TODOS: RECEBA O SENHOR POR TUAS MÃOS, ESTE 
SACRIFÍCIO, PARA GLÓRIA DE SEU NOME, PARA NOSSO BEM  E DE TODA A SANTA 
IGREJA. 
 
34. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS - CEL.:  ACOLHEI, Ó DEUS, COM ESTAS 
OFERENDAS, AS PRECES DO VOSSO POVO, PARA QUE A NOVA VIDA, QUE BROTA DO 
MISTÉRIO PASCAL, SEJA POR VOSSA GRAÇA PENHOR DA ETERNIDADE. POR CRISTO, 
NOSSO SENHOR. - TODOS: AMÉM.  
 
35. ORAÇÃO EUCARÍSTICA I  - Prefácio da Páscoa I - O mistério pascal - CEL.:  O Senhor esteja 
convosco. - TODOS: ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS . - CEL.:  Corações ao alto. - TODOS: O 
NOSSO CORAÇÃO ESTÁ EM DEUS. - CEL.:  Demos graças ao Senhor, nosso Deus. - TODOS: É 
NOSSO DEVER E NOSSA SALVAÇÃO. - CEL.:  Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e 
salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, mas sobretudo nesta noite em que Cristo, nossa 
Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a 
morte e, ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a 
todos os santos, para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz: 
 
HOSANA, HOSANA, HOSANA AO NOSSO REI! (BIS) 
1-  Gorificarei Teu nome, ó Deus, com cânticos Te celebrarei!  
     És santo, ó Pai, És Santo, ó Pai; a Ti todo louvor! (bis) 
2-  Bendito o que vem em nome do Senhor! O céu e a terra proclamam Seu louvor!  
     Te exaltarei, Te exaltarei, darei o meu louvor! (bis) 
 
CEL.:  Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso 
Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar.... 
TODOS: ABENÇOAI NOSSA OFERENDA, Ó SENHOR! 
CEL.:  Nós as oferecemos pela vossa Igreja santa e católica: concedei-lhe paz e proteção, unindo-a 
num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa 
Bento XVI, por nosso Administrador Apostólico Dom Waldemar, seus Bispos Auxiliares, e por todos 
os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. 
TODOS: CONSERVAI A VOSSA IGREJA SEMPRE UNIDA . 
CEL.:  Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas e de todos os que circundam este altar, dos quais 
conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de 
louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a 
segurança em suas vidas e a salvação que esperam. 
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DE VOSSOS FILHOS . 



Equipe de Liturgia - Paróquia de São José  
- Semana Santa 2011 – ANO A 

 

 

 

51 

CEL.:  Em comunhão com toda a Igreja, celebramos a noite santa da ressurreição de nosso Senhor 
Jesus Cristo. Veneramos também a Virgem Maria e seu esposo São José, os santos Apóstolos e 
Mártires: Pedro e Paulo, André, (Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e 
Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme 
e Damião), e todos os vossos santos. Por seus méritos e preces concedei-nos sem cessar a vossa 
proteção. 
TODOS: EM COMUNHÃO COM TODA A IGREJA AQUI ESTAMOS . 
CEL.:  Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Nós a 
oferecemos também por aqueles que fizestes renascer pela água e pelo Espírito Santo, dando-lhes o 
perdão de todos os pecados. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos 
entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem 
para nós o Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. 
TODOS: SANTIFICAI NOSSA OFERENDA, Ó SENHOR! 
CEL.:  Na noite em que ia ser entregue, Ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, 
deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: “TOMAI, TODOS E COMEI: ISTO É O 
MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.” Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou 
o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: “TOMAI, TODOS 
E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA 
ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS, PARA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM ” Eis o mistério da fé!. 
 
TODOS: SALVADOR DO MUNDO, SALVAI-NOS, VÓS QUE NOS LIBERTAS TES PELA 
CRUZ E RESSURREIÇÃO. PELA CRUZ E RESSURREIÇÃO. 
 
CEL.:  Celebrando, pois, a memória da Paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e 
gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, 
dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e  santo, Pão da vida eterna e Cálice da salvação. 
TODOS: RECEBEI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA. 
CEL.:  Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os 
dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao 
participarmos deste altar, recebendo o Corpo e o Sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as 
graças e bênçãos do céu. 
TODOS: RECEBEI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA. 
CEL.:  Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida, marcados com o sinal da 
fé. A eles, e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. 
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DOS VOSSOS FILHOS. 
CEL.:  E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por 
nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos Apóstolos e Mártires: João Batista e Estêvão, 
Matias e Barnabé, (Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro; Felicidade e Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, 
Cecília, Anastácia) e todos os vossos santos. Por Cristo, Senhor nosso. 
TODOS: CONCEDEI-NOS O CONVÍVIO DOS ELEITOS.  
CEL.:  Por Ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. - Por Cristo, com 
Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a 
glória, agora e para sempre. -  
TODOS: AMÉM, AMÉM, AMÉM (3 X) 
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36. RITO DA COMUNHÃO   
 
37. 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, dai-nos a paz, dai-nos Vossa paz! 
 
CEL.:  FELIZES OS CONVIDADOS PARA A CEIA DO SENHOR! EIS O CORDEIRO DE DEUS, 
QUE TIRA O PECADO DO MUNDO!  
TODOS: SENHOR, EU NÃO SOU DIGNO QUE ENTREIS EM MINHA MORAD A, MAS 
DIZEI UMA PALAVRA E SEREI SALVO! 
 
38. COM.: O grande anúncio desta noite santa é: JESUS RESSUSCITOU E VIVO ESTÁ ENTRE 
NÓS... Somos convidados a participar do grande banquete... Recebê-Lo em nossos corações é fazer a 
melhor escolha... É tê-Lo como amigo, companheiro, Pai e irmão. Peçamos-Lhe que nos faça 
compreender que o Planeta geme em dores de parto, e que a natureza pede socorro. Iremos ao seu 
encontro, cantando! 
 
39. CANTO DE COMUNHÃO (A)  
 
TODOS:  RESSUSCITEI, SENHOR, CONTIGO ESTOU, SENHOR,  

          TEU GRANDE AMOR, SENHOR, DE MIM SE RECORDOU.  
           TUA MÃO SE LEVANTOU, ME LIBERTOU.    

 
1) MULHERES : Meu coração penetras e lês meus pensamentos,  
    HOMENS:  se luto ou se descanso, tu vês meus movimentos.  
    TODOS:              De todas minhas palavras tu tens conhecimento.    
2) MULHERES :  Quisesse eu me esconder do teu imenso olhar.  
    HOMENS:  Subir até o céu, na terra me entranhar.  
    TODOS:             Atrás do horizonte, lá iria te encontrar.    
3) MULHERES :      Se a luz do sol se fosse, que escuridão seria!  
     HOMENS:          Se as trevas me envolvessem, o que adiantaria?  
     TODOS:             Pra ti, Senhor, a noite é clara como o dia. 
4) MULHERES:       Teus planos insondáveis! sem fim tuas maravilhas!  
     HOMENS:           Contá-las eu quisera, mas quem o poderia?  
     TODOS:             Como da praia a areia, só tu as saberias! 
5) MULHERES :  As fibras do meu corpo teceste e entrançaste.  
     HOMENS:  No seio de minha mãe, bem cedo me formaste.  
     TODOS:             Melhor do que ninguém me conheceste e amaste! 
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40. CANTO DE COMUNHÃO (B) 
 
1. Ao recebermos, Senhor, Tua presença sagrada, pra confirmar Teu amor, faz de nós tua morada. 
Surge um sincero louvor, brota a semente plantada, faz-nos seguir Teu caminho, sempre trilhar Tua 
estrada. 
 
DESAMARREM AS SANDÁLIAS E DESCANSEM;  
ESTE CHÃO É TERRA SANTA, IRMÃOS MEUS!  
VENHAM, OREM, COMAM, CANTEM, VENHAM TODOS!  
E RENOVEM A ESPERANÇA NO SENHOR!  ( 3 x,  só na última vez ) 
 
2. O filho de Deus com o Pai e o Espírito Santo: nesta Trindade um só Ser, que pede a nós sermos 
santos. Dá-nos, Jesus, Teu poder de se doar sem medida, deixa que compreendamos que este é o 
sentido da vida. 
 
3. Ao virmos te receber, nós te pedimos, Ó cristo, faze vibrar nosso ser, indo ao encontro ao Pai Santo. 
Sem descuidar dos irmãos, mil faces da tua face. Faze que o coração sinta a força da Caridade. 
 
41. CANTO DE AÇÃO DE GRAÇAS 
Banhados em Cristo somos u´a nova criatura.  
As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Aleluia, aleluia, aleluia! (BIS) 
 
42. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO - CEL.:  OREMOS (Pausa) Ó DEUS, DERRAMAI EM 
NÓS O VOSSO ESPÍRITO DE CARIDADE, PARA QUE, SACIADOS PELOS SACRAMENTOS 
PASCAIS, PERMANEÇAMOS UNIDOS NO VOSSO AMOR. POR CRISTO, NOSSO SENHOR. - 
TODOS: AMÉM.  
 
43. BÊNÇÃO FINAL  - CEL.:  O Senhor esteja convosco. - TODOS: ELE ESTÁ NO MEIO DE 
NÓS. - CEL.:  Que o Deus todo-poderoso vos abençoe nesta solenidade pascal e vos proteja contra 
todo pecado. - TODOS: AMÉM . - CEL.:  Aquele que vos renova para a vida eterna, pela ressurreição 
de seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. - TODOS: AMÉM . - CEL.:  E a vós, que, 
transcorridos os dias da Paixão do Senhor, celebrais com alegria a festa da Páscoa, possais chegar 
exultantes à festa das alegrias eternas. - TODOS: AMÉM . - CEL.:  Abençoe-vos Deus todo-poderoso, 
Pai e Filho e Espírito Santo. - TODOS: AMÉM.  - CEL.:  Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe, 
aleluia, aleluia! - TODOS: GRAÇAS A DEUS, ALELUIA, ALELUIA ! 
 
44. CANTO FINAL 
SENHOR, FICA CONOSCO, VAI ANOITECER.  
E NO REPARTIR DO PÃO, NÓS TE VAMOS CONHECER (BIS). 
1. Viajavam pela estrada, de Jerusalém para Emaús,  
    dois moços que conversavam, dois moços que conversavam sobre a morte de Jesus. 
2. O Senhor juntou-se a eles, sem se dar, porém, a conhecer.  
    E entrou  também na conversa, e entrou também na conversa, procurando esclarecer. 
3. Mostrou que a Paixão de Cristo se podia ver nas Escrituras.  
   Que Ele devia sofrer, que Ele devia sofrer, pra salvar as criaturas. 
4. Ao lembrar-se dos amigos, foram logo a Jerusalém.  
    E lá souberam, felizes, e lá souberam felizes: Ele esteve aqui também! 
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DOMINGO DA PÁSCOA DA RESSURREIÇÃO DO SENHOR 
INTRODUÇÃO -  COM.: O Senhor ressuscitou, Ele está vivo e presente no meio de nós! Esta certeza 
que hoje celebramos, inunda todo nosso ser. Sua ressurreição torna novas todas as coisas, são vencidos 
a morte e o pecado. É dada vida nova àqueles que confiam no poder salvador e libertador de Deus. A 
cruz torna-se o centro da revelação do amor de Deus e da salvação humana. No evento pascal (morte-
ressurreição) somos convidados a optar pelas coisas que nos levam a participar da glória eterna, Cristo 
ressuscitou, por isso, iniciemos nossa celebração, cantando! 

 

RITOS INICIAIS 
1. CANTO DE ENTRADA 

O RESSUSCITADO VIVE ENTRE NÓS, AMÉM, ALELUIA! (BIS)  
1- Não temais, irmãos, Eu estive morto, mas agora vivo, vivo para sempre! Amém!  
2- Não temais, irmãos, Eu sou o Primeiro, Último também, eu Sou o Vivente! Amém! 
3- Não temais, irmãos, tenho em mãos as chaves que da morte foram, hoje são vitória! Amém! 
4- Não temais, irmãos, paz convosco esteja. Vós sereis felizes, crendo sem ter visto! Amém! 
 

2. SAUDAÇÃO DO CELEBRANTE  - CEL.:  Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. - 
TODOS: AMÉM.  - CEL.:  O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, 
pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. - TODOS: BENDITO SEJA DEUS, QUE NOS 
REUNIU NO AMOR DE CRISTO. 
 

3. ATO PENITENCIAL  - CEL.:  Irmãos e irmãs, no dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre 
o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer ao pecado e ressurgir para uma vida nova. 
Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do Pai. (PAUSA). 
 

4. CANTO 
1) Perdão, Senhor, tantos erros cometi. Perdão, Senhor, tantas vezes me omiti. 
    Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei. 
Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor. Meu pecado vem lavar com Teu amor.  
Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor. E liberta minha alma para o amor. 
2) Perdão, Senhor, porque sou tão pecador. Perdão, Senhor, sou pequeno e sem valor. 
    Mas mesmo assim Tu me amas, quero então, Te entregar meu coração, suplicar o Teu perdão. 
 

5. GLÓRIA 
 TODOS:         Glória, glória! Anjos no céu cantam todos Seu amor!  
                         E na terra, homens de paz: “Deus merece o louvor!”  
HOMENS:      Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos,  
                        damos glória ao Vosso nome, Vossos dons agradecemos! 
MULHERES : Glória, glória! Anjos no céu cantam todos Seu amor!  
                         E na terra, homens de paz: “Deus merece o louvor!”  
        Senhor nosso, Jesus Cristo, Unigênito do Pai, vós, de Deus cordeiro Santo, nossas culpas perdoai! 
TODOS::        Glória, glória! Anjos no céu cantam todos Seu amor!  
                         E na terra, homens de paz: “Deus merece o louvor!”  
HOMENS:    Vós que estais junto do Pai, como nosso intercessor,  
                        acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor! 
MULHERES :Glória, glória! Anjos no céu cantam todos Seu amor!  
                        E na terra, homens de paz: “Deus merece o louvor!”  
TODOS: Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, o Senhor,  
                        com o Espírito Divino, de Deus Pai no esplendor! 
                        Glória, glória! Anjos no céu cantam todos Seu amor!  
                        E na terra, homens de paz: “Deus merece o louvor!”  
                        Deus merece o louvor! Deus merece o louvor! Deus merece o louvor!” 
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6. ORAÇÃO DO DIA  - CEL.:  OREMOS: (Pausa) Ó DEUS, POR VOSSO FILHO UNIGÊNITO, 
VENCEDOR DA MORTE, ABRISTES HOJE PARA NÓS AS PORTAS DA ETERNIDADE. 
CONCEDEI QUE, CELEBRANDO A RESSURREIÇÃO DO SENHOR, RENOVADOS PELO 
VOSSO ESPÍRITO, RESSUSCITEMOS NA LUZ DA VIDA NOVA. POR NSJC.  
TODOS - AMÉM. 

LITURGIA DA PALAVRA 
 
COM.: A grande alegria proclamada pela liturgia da palavra deste dia é a ressurreição de Jesus. Ele 
não se encontra mais no túmulo, mas está vivo e presente na assembléia reunida com o celebrante. 
Somos convidados a assumir a vida nova que o Ressuscitado nos trouxe e buscar as “COISAS DO 
ALTO ”, onde Cristo se encontra. De coração e fé renovados, ouçamos. 
 
7- 1ª LEITURA  (At 10,34a.37-43) 
Leitura dos Atos dos Apóstolos. - Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: “Vós sabeis o que 
aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do batismo pregado por João: como Jesus 
de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo o 
bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com Ele. E nós 
somos testemunhas de tudo o que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, 
pregando-o numa cruz. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se não a 
todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido: a nós, que comemos e bebemos com 
Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus 
o constituiu Juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho d’Ele: ‘Todo aquele que 
crê em Jesus recebe, em seu nome, o perdão dos pecados’”. Palavra do Senhor  
TODOS: GRAÇAS A DEUS. 
 

8- SALMO RESPONSORIAL - (Do Salmo 117)  
 

9- CANTO  
ESTE É O DIA QUE O SENHOR FEZ PARA NÓS: ALEGREMO-NOS E NELE EXULTEMOS. 
1. 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. 
2. 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. 
3. A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular.  
    Pelo Senhor é que foi feito tudo isso, que maravilhas Ele fez a nossos olhos. 
 
10- 2ª LEITURA (Col 3,1-4) Se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está 
entronizado à direita de Deus, cuidai das coisas do alto, não do que é da Terra. Pois morrestes, e a 
vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, se manifestar, então vós 
também sereis manifestados com ele, cheios de glória. Palavra do Senhor.  
TODOS: GRAÇAS A DEUS. 
 
11- SEQÜÊNCIA - Canto - 
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! 
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12.EVANGELHO  (Jo 20,1-9) - COM.: O evangelista ressalta dois fatos importantes: o anúncio da 
ressurreição e a forma como João e Pedro chegaram à fé no ressuscitado. É, sobretudo, na história, nos 
fatos e a partir da sua vivência com Cristo que chagaram a crer que Ele ressuscitou e está vivo. O que 
depois será confirmado com as suas aparições. Aclamemos com renovada alegria, a Boa Nova da 
ressurreição do Senhor, cantando! 
 

13- CANTO DE ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 
ALELUIA, ALEGRIA, MINHA GENTE! ALELUIA, ALELUIA! (b is) 
O Senhor ressuscitou, minha gente. Ele está vivo em nosso meio, aleluia! 
 

14- CEL.:  O Senhor esteja convosco. - TODOS: ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS . - CEL.:  
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. - TODOS: GLÓRIA A VÓS, SENHOR ! - 
CEL.:  No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, 
quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e 
foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: ‘Tiraram o Senhor 
do túmulo, e não sabemos onde o colocaram.” Saíram, então, Pedro e o outro discípulo e foram ao 
túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou 
primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou 
também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no 
chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num 
lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu, e 
acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual Ele devia 
ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. - TODOS: GLÓRIA A VÓS, SENHOR!  
 

15- HOMILIA 
 

16. SÍMBOLO NICENO-CONSTANTINOPOLITANO  – Creio em um só Deus, Pai Todo-
Poderoso, criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, 
Jesus Cristo, Filho Unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos: Deus de Deus, luz da 
luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as 
coisas foram feitas. E por nós, homens, e para nossa salvação desceu dos céus: e se encarnou pelo 
Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio 
Pilatos; padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, 
onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir, em Sua glória, para julgar os vivos e os mortos; 
e o Seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho; 
e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado: Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, 
católica e apostólica. Professo um só batismo para remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos 
mortos e a vida do mundo que há de vir. AMÉM.  
 
17- ORAÇÃO UNIVERSAL  - CEL.:  IRMÃOS CARÍSSIMOS, CRISTO RESSUSCITOU E 
VIVE PARA SEMPRE. COM SUA RESSURREIÇÃO, INICIOU O M UNDO NOVO. 
REZEMOS PARA QUE SUA PÁSCOA RENOVE TODAS AS COISAS, DIZENDO: 
TRANSFORMAI-NOS, SENHOR, EM NOVAS CRIATURAS. 
 
TODOS: TRANSFORMAI-NOS, SENHOR, EM NOVAS CRIATURAS.  

1) Pelo Santo Padre, o Papa Bento XVI, para que continue a governar com sabedoria, 
benevolência e firmeza, o rebanho que Cristo lhe confiou, rezemos ao Senhor. 

2) Pela Santa Igreja de Deus, para que possa levar o mundo inteiro a viver, verdadeiramente, a 
Páscoa do Ressuscitado, rezemos ao Senhor. 

3) Pelos Governantes de nosso país, para que possam ser ardorosos discípulos e missionários 
de Cristo e estejam atentos as transformações no Planeta Terra, rezemos ao Senhor. 
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4) Por todos os povos, para que acolham a Boa Nova do Senhor da História e sejam 
testemunhas do que Cristo ressuscitado é a esperança de um mundo novo, rezemos ao 
Senhor. 

5) Pela nossa comunidade, pelos que sofrem no corpo e na alma, pelos irmãos falecidos, para 
que busquem a fortaleza em Cristo ressuscitado, rezemos ao Senhor. 
 

CEL.: Ó PAI, NO DIA DA RESSURREIÇÃO DO VOSSO FILHO, CONFI RMAI A NOSSA FÉ 
E NOSSA ESPERANÇA NA VIDA MAIS FORTE QUE A MORTE; F AZEI COM QUE NÃO 
NOS DEIXEMOS VENCER PELA TRISTEZA E PELO MEDO, MAS COLABOREMOS 
PARA CONSTRUIR UM MUNDO NOVO CONVOSCO E COM VOSSO FILHO JESUS 
CRISTO, NOSSO SENHOR. – TODOS: AMÉM. 

 
LITURGIA EUCARÍSTICA 

18- COM.: Durante a quaresma pedimos a Jesus que nos transformasse! Hoje, o nosso ofertório é para 
agradecer... É para colocar junto do pão e do vinho todas as graças recebidas. Dizer a Jesus que nós O 
amamos muito e que nossos tesouros devem nos levar à vida eterna. Façamos nossas ofertas, cantando! 
 
19- CANTO DE OFERTAS  
1 Pai Santo, na força deste rito, sejais sempre bendito pelo vinho e pão.  
      Da vossa bondade recebemos os dons que oferecemos para a salvação. 

SENHOR, ETERNO PAI, OS DONS DE VINHO E PÃO 
AGORA TRANSFORMAI EM VIDA E SALVAÇÃO (bis) 

2. Pai Santo, sejamos água pura, que ao vinho se mistura e vai se consagrar.  
      Por Cristo, a nossa humanidade da vossa divindade vai participar. 
3. Pai Santo, que o vosso amor compreenda que as nossas oferendas vêm do coração.  
      São frutos regados pelo orvalho, que a bênção do trabalho transformou em pão. 
 
20-  CEL.:  Orai, irmãos e irmãs... - TODOS: RECEBA O SENHOR, POR TUAS MÃOS, ESTE 
SACRIFÍCIO, PARA GLÓRIA DO SEU NOME, PARA NOSSO BEM  E DE TODA A SANTA 
IGREJA. 
21- ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS - CEL.:  TRANSBORDANDO DE ALEGRIA PASCAL, 
NÓS VOS OFERECEMOS, Ó DEUS, O SACRIFÍCIO PELO QUAL A VOSSA IGREJA 
MARAVILHOSAMENTE RENASCE E SE ALIMENTA. POR CRISTO, NOSSO SENHOR. - 
TODOS: AMÉM . 
 
22- ORAÇÃO EUCARÍSTICA I - Prefácio da Páscoa I - O mistério pascal - CEL.:  O Senhor esteja 
convosco. - TODOS: ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS . - CEL.:  Corações ao alto! - TODOS: 
NOSSO CORAÇÃO ESTÁ EM DEUS. - CEL.:  Demos graças ao Senhor, nosso Deus. - TODOS: É 
NOSSO DEVER E NOSSA SALVAÇÃO. - CEL.:  Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e 
salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, 
foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e, 
ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os 
santos, para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz: 
 
HOSANA, HOSANA, HOSANA AO NOSSO REI! (BIS) 
1-  Glorificarei Teu nome, ó Deus, com cânticos Te celebrarei!  
     És santo, ó Pai, És Santo, ó Pai; a Ti todo louvor! (bis) 
2-  Bendito o que vem em nome do Senhor! o céu e a terra proclamam Seu louvor!  
     Te exaltarei, Te exaltarei, darei o meu louvor! (bis) 
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CEL.:  Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso 
Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. 
TODOS: ABENÇOAI NOSSA OFERENDA, Ó SENHOR! 
CEL.:  Nós as oferecemos pela vossa Igreja santa e católica: concedei-lhe paz e proteção, unindo-a 
num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa 
Bento XVI, por nosso Administrador Apostólico Dom Waldemar, seus Bispos Auxiliares, e por todos 
os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. 
TODOS: CONSERVAI A VOSSA IGREJA SEMPRE UNIDA! 
CEL.:  Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas e de todos os que circundam este altar,  dos quais 
conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de 
louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a 
segurança em suas vidas e a salvação que esperam. 
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DE VOSSOS FILHOS! 
CEL.:  Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santo da ressurreição de nosso Senhor Jesus 
Cristo. Veneramos também a Virgem Maria e seu esposo São José, os santos Apóstolos e Mártires: 
Pedro e Paulo, André, (Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, 
Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e 
Damião) e todos os vossos santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa 
proteção. 
TODOS: EM COMUNHÃO COM TODA A IGREJA AQUI ESTAMOS! 
CEL.:  Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Nós as 
oferecemos também por aqueles que fizestes renascer pela água e pelo Espírito Santo, dando-lhes o 
perdão de todos os pecados. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos 
entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem 
para nós o Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. 
TODOS: SANTIFICAI NOSSA OFERENDA, Ó SENHOR! 
CEL.:  Na noite em que ia ser entregue, Ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, 
deu graças e o partiu, e  deu a seus discípulos, dizendo: ‘TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O 
MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.” Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou 
o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: “TOMAI, TODOS, 
E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA 
ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS, PARA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.” Eis o misté rio da fé! 
 
TODOS: (CANTO) SALVADOR DO MUNDO SALVAI-NOS. VÓS QUE NOS LIBERTAST ES 
PELA CRUZ E RESSURREIÇÃO, PELA CRUZ E RESSURREIÇÃO! 
 
CEL.:  Celebrando, pois, a memória da Paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e 
gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, 
dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, Pão da vida eterna e Cálice da salvação. 
TODOS: RECEBEI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA! 
CEL.:  Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os 
dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao 
participarmos deste altar, recebendo o Corpo e o Sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as 
graças e bênçãos do céu. 
TODOS: RECEBEI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA! 
CEL.:  Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida, marcados com o sinal da 
fé. A eles, e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. 
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DOS VOSSOS FILHOS! 
CEL.:  E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por 
nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos Apóstolos e Mártires: João Batista e Estêvão, 
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Matias e Barnabé, (Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro; Felicidade e Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, 
Cecília, Anastácia) e todos os vossos santos. Por Cristo, Senhor nosso. 
TODOS: CONCEDEI-NOS O CONVÍVIO DOS ELEITOS! 
CEL.:  Por Ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. - Por Cristo, com 
Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e 
toda a glória, agora e para sempre.  
TODOS: AMÉM, AMÉM , AMÉM (3x). 
 
23- RITO DA COMUNHÃO 
 
24- 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, dai-nos a paz, dai-nos Vossa paz! 
 

25- COMUNHÃO  - COM.: Jesus ressuscitado só se revela a quem é aberto ao amor e a fé. Tristeza, 
desânimo e medo devem ficar para trás e dar lugar à alegria e à esperança. Jesus venceu a morte para 
nunca mais se separar de nós. Nossos corações são templos do Espírito Santo! A Eucaristia é nosso 
alimento rumo à casa do Pai. Com espírito renovado iremos ao Seu encontro, cantando! 
 

26-CANTO DE COMUNHÃO (A) 

1.Ao recebermos, Senhor, Tua presença sagrada,  
pra confirmar Teu amor, faz de nós Tua morada. 
Surge um sincero louvor, brota a semente plantada,  
faz-nos seguir Teu caminho, sempre trilhar Tua estrada. 
 
DESAMARREM AS SANDÁLIAS E DESCANSEM;  
ESTE CHÃO É TERRA SANTA, IRMÃOS MEUS!  
VENHAM, OREM, COMAM, CANTEM, VENHAM TODOS!  
E RENOVEM A ESPERANÇA NO SENHOR!  ( 3 x,  só na última vez ) 
 
2. O filho de Deus com o Pai e o Espírito Santo: 
 nesta Trindade um só ser, que pede a nós sermos santos.  
Dá-nos, Jesus, Teu poder de se doar sem medida,  
deixa que compreendamos que este é o sentido da vida. 
 
3. Ao virmos te receber, nós te pedimos, ó Cristo,  
faze vibrar nosso ser, indo ao encontro ao Pai Santo.  
Sem descuidar dos irmãos, mil faces da Tua face.  
Faze que o coração sinta a força da caridade. 
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27. CANTO DE COMUNHÃO (B) 
 
TODOS:  RESSUSCITEI, SENHOR, CONTIGO ESTOU, SENHOR,  

          TEU GRANDE AMOR, SENHOR, DE MIM SE RECORDOU.  
           TUA MÃO SE LEVANTOU, ME LIBERTOU.    

 
1) MULHERES : Meu coração penetras e lês meus pensamentos,  
    HOMENS:  se luto ou se descanso, tu vês meus movimentos.  
    TODOS:              De todas minhas palavras tu tens conhecimento.    
2) MULHERES :  Quisesse eu me esconder do teu imenso olhar.  
    HOMENS:  Subir até o céu, na terra me entranhar.  
    TODOS:             Atrás do horizonte, lá iria te encontrar.    
3) MULHERES :      Se a luz do sol se fosse, que escuridão seria!  
     HOMENS:          Se as trevas me envolvessem, o que adiantaria?  
     TODOS:             Pra ti, Senhor, a noite é clara como o dia. 
4) MULHERES:       Teus planos insondáveis! sem fim tuas maravilhas!  
     HOMENS:           Contá-las eu quisera, mas quem o poderia?  
     TODOS:             Como da praia a areia, só tu as saberias! 
5) MULHERES :  As fibras do meu corpo teceste e entrançaste.  
     HOMENS:  No seio de minha mãe, bem cedo me formaste.  
     TODOS:             Melhor do que ninguém me conheceste e amaste! 
 
27- ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO - CEL.:  OREMOS: (Pausa) GUARDAI, Ó DEUS, A 
VOSSA IGREJA SOB A VOSSA CONSTANTE PROTEÇÃO, PARA QUE, RENOVADOS PELOS 
SACRAMENTOS PASCAIS, CHEGUEMOS À LUZ DA RESSURREIÇÃO. POR CRISTO, NOSSO 
SENHOR. - TODOS: AMÉM. 

 
RITOS FINAIS 

 
28. BÊNÇÃO FINAL  - CEL.:  O Senhor esteja convosco. - TODOS: ELE ESTÁ NO MEIO DE 
NÓS. - CEL.:  Que o Deus todo-poderoso vos abençoe nesta solenidade pascal e vos proteja contra 
todo pecado. - TODOS: AMÉM.  - CEL.:  Aquele que vos renova para a vida eterna, pela ressurreição 
do seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. - TODOS: AMÉM . - CEL.:  E a vós que, 
transcorridos os dias da Paixão do Senhor, celebrais com alegria a festa da Páscoa, possais chegar 
exultantes à festa das eternas alegrias. - TODOS: AMÉM.  - CEL.:  Abençoe-vos Deus todo-poderoso, 
Pai e Filho e Espírito Santo. - TODOS: AMÉM.  - CEL.:  Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe, 
aleluia, aleluia! - TODOS: GRAÇAS A DEUS, ALELUIA, ALELUIA!  
 
29. CANTO FINAL 
 
CRISTO RESSUSCITOU, ALELUIA! VENCEU A MORTE COM AMO R! 
CRISTO RESSUSCITOU, ALELUIA! VENCEU A MORTE COM AMO R, 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. 
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PÁSCOA É TEMPO DE AMOR, 
DE FAMÍLIA E DE PAZ... 

É TEMPO DE AGRADECER DISCRETAMENTE 
POR TUDO QUE TEMOS 

E POR TUDO QUE TEREMOS. 
PÁSCOA É UM SENTIMENTO 
NOS NOSSOS CORAÇÕES 

DE ESPERANÇA, FÉ E CONFIANÇA. 
É DIA DE MILAGRES 

É DIA DOS NOSSOS SONHOS PARECEREM 
ESTAR MAIS PERTO. 

TEMPO DE RETROSPECÇÃO 
POR TUDO QUE TEM SIDO 

E UMA ANTECIPAÇÃO DE TUDO QUE SERÁ. 
E É HORA DE LEMBRAR 

COM AMOR E APRECIAÇÃO 
AS PESSOAS EM NOSSAS VIDAS 

QUE FAZEM A DIFERENÇA. 
FELIZ PÁSCOA!!! 
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GRADE DE FUNÇÕES – SEMANA SANTA 2010 

Funções Manhã Tarde 
Instrumentistas área externa Conde, Neto  - 
Cantores da área externa Conde, Lincon, Elso e Dilson - 
Instrumentistas área interna Todos - 
Cantores área interna Todos - 
Comentarista Udson - 
Canto Processional Todos - 
Primeira Leitura Lincon - 
Salmo Moacir - 
Segunda Leitura Terezinha - 
Oração Universal Rosana - 
Canto de Ofertas Todos - 
Ofertas Preparação  Ministros - 
Cordeiro (Solo) Todos  - 
Recepção João/Mercedes / Leg. Maria - 

  
  
  
  

17/04 
  

DOMINGOS  
  

DE 
  

 RAMOS 

Projeção  Clarice / Tivalda - 

18/04 SEG CEL. PALAVRA  Dirigente  Diácono Lima 

Dirigente  Padre João  

Leitor do texto  Luíza Lima 

Primeira Leitura (Missa)  Rosa 

Salmo  Edilene 

Ofertas Preparação Edite  

Projeção  Udson 

  
19/04 

  
TERÇA-FEIRA  

  
AS SETE DORES DO CORAÇÃO 

IMACULADO 
  
  Instrumentistas  Todos 

Celebrante Pe. João Baptista 

Dirigente Ivone 

Leitor do texto inicial Palmério 

Canto inicial Branca 

Primeira Leitura  Edite 

Salmo  Dilson 

Ofertas preparação  Edite 

Projeção  Diane 

  
20/04 

  
QUARTA-FEIRA  

  
MEDITAÇÃO DOS MISTÉRIOS 

DOLOROSOS 
  
  
  
  Instrumentistas  Todos 

Encarregado de buscar os Santos 
Óleos 

Lincon (Missa 8:30 - Catedral) 

Comentarista Ivone 

Primeira Leitura Palmério 

Salmo Branca 

Segunda Leitura Lincon 

Evangelho ( Solo e Refrão ) Neto / Dilson 

Evangelho ( Solo e Estrofe) Elso 

Oração Universal Percília 

Ofertas (Preparação) Ministros (Coroinhas) 

Cordeiro Todos 

Projeção Maria do Carmo / Udson 

Recepção João / Mercedes 

Instrumentistas Todos 

     
  

21 / 04 
  

QUINTA-FEIRA  
  

CRISTO SACERDOTE 
INSTITUI 

O SACRAMENTO DO AMOR 
  
  
  
  
  
  

Santos Óleos Lincon (Missa - Paróquia) 
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Comentarista Rosa 

Primeira Leitura Ivone 

Salmo Todos 

Segunda Leitura Maura 

Veneração da Cruz - Celebrante  (solo) Conde 

Comunhão (solo) Dilson 

Veneração da Cruz - Assembléia 
(solo) 

Conde 

Coleta (Preparação) Ministros 

Projeção Udson 

Recepção João / Mercedes 

  
  

22 / 04 
  

SEXTA-FEIRA SANTA  
  

CRISTO, VERDADEIRO 
  

CORDEIRO PASCAL 
  
  
  

Instrumentistas Todos 

Comentarista Ivone 

Primeira Leitura (Leitora) Udson 

Salmo Após Primeira Leitura Edilene 

Segunda Leitura Teresinha 

Salmo Após Segunda Leitura Neto / Dilson 

Terceira Leitura Maura 

Terceira Leitura (Deus) Palmério 

Salmo Após Terceira Leitura Conde 

Epístola Luísa Santos 

Cântico Após Epístola Todos 

Ladainha Todos 

Canto Durante a Aspersão Conde / Eny 

Oração Universal Moacir 

Ofertas Preparação Ministros 

Ofertas (solo) Conde / Val 

Cordeiro Todos 

Projeção Maria do Carmo 

Recepção João / Mercedes 

  
  
  
  
  

23 / 04  
  

SÁBADO 
  
  

VIGÍLIA 
  
  

PASCAL 
  
  
  
  
  
  
  

Instrumentistas Todos 

Comentarista Udson 

Primeira Leitura Ivone 

Salmo Dilson 

Segunda Leitura Teresinha 

Oração Universal Elso 

Ofertas Preparação Ministros 

Ofertas (Solo) Conde / Val 

Projeção Tivalda 

Recepção João / Mercedes 

  
  

24 / 04 
  

DOMINGO  
  

DE PÁSCOA  

Instrumentistas Todos 

 


