ACOLHIDA no portão da Igreja com cânticos - EJC. Preparar no centro do pátio, um jardim com a imagem do ressuscitado, e nele um
grande recipiente com água benta, para que as pessoas toquem ao chegarem. Nas grades, no entorno do pátio, ornamentar com
várias bandeiras brancas. Na Igreja – lâmpadas todas apagadas. Preparar ao lado da coluna do Círio, um recipiente para a benção
da água.

01.AMBIENTAÇÃO
Ambientação - Enquanto abrem-se as cortinas e acende a lâmpada onde está a imagem do Ressuscitado, se entoa o Aleluia (CD faixa
1 - coral Imaculada Conceição), enquanto casais recém-casados, acendem as velas dos candelabros. Em seguida, com as luzes do
templo ainda apagadas, jovens (setor juventude) fazem uma bonita coreografia com o canto Ressuscitou - Comunidade Shalon.

1. Novo dia surgiu e o povo que andava nas trevas viu uma intensa luz, teu clarão, Tua glória a
resplandecer, novo povo a trilhar um caminho aberto por tuas mãos, obra nova em fim já
podemos ver, nova criação, somos nós este povo alcançado por tua luz, fruto da tua obra na
cruz
O SENHOR NOSSO DEUS, QUE MERECE O LOUVOR, TODO NOSSO AMOR. É O REI QUE
VENCEU, AO CORDEIRO A VITÓRIA, PODER, HONRA E GLÓRIA (2x) RESSUSCITOU,
RESSUSCITOU.
2. Um só povo, um só corpo, um só canto pra Teu louvor, Tua igreja, tua esposa celebrar o Teu
amor. Soberano, Majestoso, Glorioso, Vencedor. Todos juntos, povo em festa num banquete
que não findará.
Procissão de entrada: Turíbulos, cruz ladeada por 6 castiçais, evangeliário, adolescentes e jovens batizados na noite da Vigília, os
que serão batizados no dia de hoje, leitores, ministros, coroinhas e sacerdotes. Os que foram e os que serão batizados, com palmas
nas mãos, simbolizando os que “lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro”.

02. CANTO INICIAL
Ó VEM CANTAR COMIGO IRMÃO NESTA FESTA DA RESSURREIÇÃO! (bis)
1. Jesus está vivo, é Rei vencedor. O céu e a terra lhe cantam louvor. Aleluia! Aleluia! A tua
vitória, ó morte, onde está? A sorte dos pobres Jesus quis mudar. Aleluia! Aleluia!
2. Da terra, do pranto, do mal e da dor, Jesus abre as portas pro Reino do amor. Aleluia!
Aleluia! É o dia da graça, a Páscoa da vida, venceu a aliança por Deus garantida. Aleluia!
Aleluia!
3. Bendito pra sempre o Pai criador que mata a morte, é libertador. Aleluia! Aleluia! Feliz é o
povo que Deus é Senhor. Quem luta unido será vencedor. Aleluia! Aleluia!
CONVOCADOS PELO ESPÍRITO ENVIADOS EM MISSÃO GRITAREMOS AOS QUE DORMEM: “É
MANHÃ! RESSURREIÇÃO!”
1. Bem no meio do caminho que vai dar em Emaús. Colocaram uma pedra pra esperança não
passar. O meu povo andava triste, sem ter pão nem liberdade. Olhos baixos já cansados de
ilusão e falsidade. De repente no caminho, um estranho apareceu, explicando as escrituras
esperança devolveu
2. O milagre da partilha é a festa em Emaús, acolhendo o peregrino, acolheram a Jesus. Ao
redor da mesa juntos, na fraterna refeição, repartindo o pão e a vida nossos olhos se abrirão
ao clarão de nova aurora, plantaremos neste chão as sementes da igualdade e da vida em
comunhão.
3. A notícia mais alegre vai partir de Emaús: “Vimos! Vimos! Está vivo! O Senhor ressuscitou!”
Sem temer a noite escura partiremos sem demora, anunciando em meio às trevas a chegada
da aurora. Já se vê no horizonte um sinal: nova cidade, moram lá justiça e paz é a nova
humanidade!

03. SAUDAÇÃO INICIAL (cantada)
Padre - Em nome do Pai...
Padre - A Graça do Pai, o amor de Deus Filho, o Espírito Santo com a gente, Amém.
Todos - Amém, Aleluia, Amém, Aleluia, Amém, Aleluia, Aleluia, Amém.
04. ENTRADA SOLENE DO CÍRIO PASCAL
Padre - O Círio Pascal que ontem, na Vigília da ressurreição foi aceso, estará presente neste
tempo pascal como símbolo de Jesus Cristo, de sua Palavra, sua Vida e seu Projeto. Acolhamos
a luz que é sinal de Cristo Jesus, nosso Salvador.
O círio vem conduzido por um jovem com veste dourada. A frente, dois cerimoniários com turíbulos, e jovens (setor juventude), com
lanternas dos celulares, iluminam o Círio. Quando o Círio Pascal chegar ao presbitério, acende-se todas as lâmpadas da Igreja a
começar pelo lustre. O sacerdote, faz a incensação do Círio Pascal.

O RESSUSCITADO VIVE ENTRE NÓS. AMÉM, ALELUIA.
1. Não temais, irmãos, eu estive morto, mas agora vivo, vivo para sempre!
2. Não temais, irmãos, eu sou o primeiro, último também, eu sou o vivente.
3. Não temais, irmãos, tenho em mãos as chaves que da morte foram, hoje são vitória.
4. Não temais, irmãos, paz convosco seja, vós sereis felizes, crendo sem ter visto.
05. DEUS NOS PERDOA
Padre - Neste 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. Invoquemos o
Senhor nosso Deus, para que abençoe esta água que vai ser aspergida sobre nós, recordando
o nosso batismo. Que ele nos ajude para que permaneçamos fiéis ao Espírito que recebemos
(silêncio).

O sacerdote se aproxima do recipiente próximo ao Círio Pascal, e prossegue com a oração:

Padre - Senhor, nosso Deus, velai sobre o vosso povo, e ao celebrarmos a maravilha da nossa
criação e a maravilha ainda maior de nossa redenção, dignai-vos abençoar + esta água. Fostes
vós que a criastes para fecundar a terra, para lavar nossos corpos e refazer nossas forças.
Também a fizestes instrumento da vossa misericórdia: por ela libertastes o vosso povo do
cativeiro e aplacastes no deserto a sua sede; por ela os profetas anunciaram a nova aliança
que era vosso desejo concluir com os seres humanos; por ela finalmente, consagrada por
Cristo no Jordão, renovastes, pelo banho do novo nascimento, a nossa natureza pecadora. Que
esta água seja para nós uma recordação do nosso batismo e nos faça participar da alegria dos
que foram e serão batizados na Páscoa. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
Os ministros do batismo se aproximam do padre para colocar água nas caldeiras. O padre faz a aspersão na nave da Igreja, os
ministros nas laterais e na parte externa do templo.

BANHADOS EM CRISTO, SOMOS UMA NOVA CRIATURA. AS COISAS ANTIGAS JÁ SE
PASSARAM, SOMOS NASCIDOS DE NOVO. ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA!
1. Existe um poço, no meio do deserto, o povo passa perto, da sede a reclamar.
EU QUERO UM RIO DE ÁGUA VIVA! EU QUERO UM SOPRO DE ESPERANÇA. MINHA ALMA
SEGUE E NÃO SE CANSA DE CAMINHAR.
2. Se tu soubesses quem pode dar-te a vida, seria dissolvida a mágoa mais cruel.
3. Jesus é a vida, vencendo toda a morte, mudando a nossa sorte, livrando-nos do mal.
Presidente - Deus misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e
nosconduza à vida eterna. Amém.
- Senhor, tende piedade de nós. Senhor...
- Cristo, tende piedade de nós. Cristo...
- Senhor, tende piedade de nós. Senhor...
06. HINO DO GLÓRIA

Tocam-se os sinos da Igreja.

1. Glória a Deus nos altos céus! Paz na terra a seus amados! A vós louvam, Rei celeste, os que
foram libertados.
GLÓRIA A DEUS, LÁ NOS CÉUS, E PAZ AOS SEUS. AMÉM!
2. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos; damos glória ao vosso nome, vossos
dons agradecemos.
3. Senhor nosso, Jesus Cristo, unigênito do Pai, Vós, de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas
perdoai!
4. Vós, que estais junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso
clamor!
5. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, o Senhor, com o Espírito Divino, de Deus Pai no
esplendor!
07. ORAÇÃO DA COLETA (Missal Romano – p. 295)

08. ENTRADA DO LIVRO DA PALAVRA
O EAC organiza uma bonita entrada do Livro da Palavra.

1. Santo livro, santo livro. Louvado seja Deus por seus autores. Louvado seja Deus por seus
leitores. Santo livro, santo livro. Santo livro que me ensina a contemplar. Santo livro, santo
livro. Santo livro que me ensina a caminhar.
2. Quem te lê com amor e com fé. Santo livro certamente viverá melhor quem te estuda
querendo aprender. Santo livro. Saberá caminhar, saberá.
09. LEITURA DOS ATOS DOS APÓSTOLOS (10, 34a.37-43)
10. SALMO RESPONSORIAL (117)
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!
11. LEITURA DA CARTA DE SÃO PAULO AOS COLOSSENSES (3, 1-4)
12. SEQUÊNCIA DA PÁSCOA
Duas pessoas da mesa da palavra, cantam a sequência da Páscoa.

Solo 1 - Cantai, cristãos, afinal: “Salve, ó vítima pascal!” Cordeiro inocente, o Cristo abriu-nos
doPai o aprisco.
Solo 2 - Por toda ovelha imolado, do mundo lava o pecado. Duelam forte e mais forte: é a vida
queenfrenta a morte.
Solo 1 - O Rei da vida, cativo, é morto, mas reina vivo! Responde, pois, ó Maria: no teu
caminho o que havia?
Solo 2 - “Vi Cristo Ressuscitado, o túmulo abandonado. Os anjos da cor do sol, dobrado ao
chão o lençol...
Solos 1 e 2 - O Cristo, que leva aos céus, caminha à frente dos seus!” Ressuscitou de verdade.
Ó Rei, ó Cristo, piedade!
13. CANTO DE ACLAMAÇÃO
ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA! (BIS)

1. O nosso cordeiro pascal, Jesus Cristo, já foi imolado. Celebremos, assim, esta festa,
nasinceridade e verdade.
14. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO(20, 1-9)
15. HOMILIA
16. PROFISSÃO DE FÉ
Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso, Criador do céu e da terra, e 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: (todos se inclinam) 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. PRECES DA COMUNIDADE
Padre - Renovados em Cristo, elevemos ao Pai os nossos pedidos, cantando. Ó SENHOR,
ESCUTAI A NOSSA PRECE!
- Ó Pai, iluminai vossa Igreja presente nomundo inteiro, o Papa Francisco, os bispos, padres,
diáconos e religiosos (as), para que sejam fiéis testemunhas do glorioso mistério da Cruz. Nós
vos pedimos.
- Ó Pai, dai discernimento aos nossos governantes, para que busquem no Cristo ressuscitado
a força e a luz para governar com justiça e fidelidade a nossa nação. Nós vos pedimos.
- Ó Pai, abençoai as crianças e adultos que recebem o Sacramento do Batismo nestes dias,
para que sejam ajudados a crescer no vosso conhecimento e no vosso amor. Nós vos pedimos.
- Ó Pai, fortalecei a todos nós cristãos, para que sejamos testemunhas do Ressuscitado na luta
pela dignidade da vida e por uma sociedade mais fraterna, justa e solidária. Nós vos pedimos.
- Ó Pai, acompanhai as comunidades de nossa Diocese que se preparam para a Romaria ao
Convento da Penha, no próximo domingo, para que, como discípulos missionários de Cristo e
a exemplo de Maria, anunciem a vida que vence amorte. Nós vos pedimos.
Padre - Deus de amor, acolhei os pedidos que vossa comunidade vos apresenta. Por Cristo,
nosso Senhor. Amém.

18. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
Lembrar: Apresentar o gesto concreto dos Retiros das Comunidades. Preparar bandeja ornada com a âmbula e as galhetas. Os
ministros em procissão, trazem para o altar, todas as ambulas para a consagração (da porta principal).

1. Em procissão vão o pão e o vinho acompanhados de nossa devoção pois simbolizam aquilo
que ofertamos: nossa vida e o nosso coração.
AO CELEBRAR NOSSA PÁSCOA E A VOS TRAZER NOSSA OFERTA, FAZEI DE NÓS, Ó DEUS DE
AMOR, IMITADORES DO REDENTOR!
2. A nossa Igreja, que é Mãe, deseja que a consciência do gesto de ofertar se atualize durante
toda a vida, como o Cristo se imola sobre o altar.
3. Eucaristia é sacrifício, aquele mesmo que Cristo ofereceu, o mundo e o homem
serãoconduzidos para a Nova aliança com seu Deus.
4. O pão e o vinho serão em breve o Corpo e Sangue do Cristo Salvador. Tal alimento nos une
num só corpo, para a glória de Deus e seu louvor.

EU CREIO NUM MUNDO NOVO, POIS CRISTO RESSUSCITOU! EU VEJO SUA LUZ NO POVO, POR
ISSO ALEGRE SOU.
1. Em toda pequena oferta, na força da união, no pobre que se liberta, eu vejo ressurreição!
2. Na mão que foi estendida, no dom da libertação, nascendo uma nova vida, eu vejo
ressurreição!
3. Nas flores oferecidas e quando se dá perdão, nas dores compadecidas, eu vejo ressurreição!
4. Nos homens que estão unidos com outros partindo o pão, nos fracos fortalecidos, eu vejo
ressurreição!
5. Na fé dos que estão sofrendo, no riso do meu irmão, na hora em que está morrendo, eu vejo
ressurreição!
Padre - Orai irmãos e irmãs para que trazendo ao altar as alegrias e fadigas de cada dia nos
disponhamos a oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai todo poderoso
Todos - Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para nosso
bem e de toda a Santa Igreja.
19. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS (Missal Romano – p. 295)
Padre - 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.
20. PREFÁCIO (Missal Romano – p. 421)
Padre - O Senhor esteja convosco.
Todos - Ele está no meio de nós.
Padre - Corações ao alto.
Todos - O nosso coração está em Deus.
Padre - Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
Todos - É nosso dever e nossa salvação.
Padre - Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e
em todo lugar, mas sobre tudo 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.
SANTO, SANTO, SANTO, SENHOR DEUS DO UNIVERSO. O CÉU E A TERRA PROCLAMAM A
VOSSA GLÓRIA. HOSANA NAS ALTURAS, HOSANA (BIS). BENDITO É AQUELE QUE VEM EM
NOME DO SENHOR. (BIS) HOSANA NAS ALTURAS, HOSANA...
Preparar o instrumental para a Oração Eucarística.

Padre - Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no
Cristo, falando conosco por ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se
mudem no Corpo + e no Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
Todos - Mandai vosso Espírito Santo!
Padre - Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em
suas mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos,
dizendo: TOMAI,TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
Padre - Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente
e o entregou 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 PORVÓS E
PORTODOS, PARA REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Padre - Tudo isto é mistério da fé!
Todos - Toda vez que se come deste Pão, toda vez que se bebe deste Vinho, se recorda a paixão
de Jesus Cristo e se fica esperando sua volta.

Padre - Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição
e ascensão; nós queremos a vós oferecer este Pão que alimenta e que dá vida, este Vinho que
nos salva e dá coragem.
Todos - Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Padre - E quando recebermos Pão e Vinho, o Corpo e Sangue dele oferecidos, o Espírito nos
una num só corpo, pra sermos um só povo em seu amor.
Todos – O Espírito nos uma num só corpo!
Padre - Protegei vossa Igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia
renovando a esperança de chegar junto a vós, na vossa paz. Todos aclamam:
Todos - Caminhamos na estrada de Jesus!
Padre - Dai ao santo Padre, o Papa Francisco ser bem firme na Fé, na Caridade, e a Wladimir,
que é Bispo desta Igreja, muita luz para guiar o seu rebanho.
Todos - Caminhamos na estrada de Jesus!
Padre - Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem, Mãe de Deus e da Igreja, São José seu
esposo, os apóstolos e todos os santos, que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos.
Todos - Esperamos entrar na vida eterna!
Padre - A todos que chamastes pra outra vida na vossa amizade, e aos marcados com o sinal
da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os. Que vivam para sempre bem felizes no reino que pra
todos preparastes.
Todos - A todos dai à luz que não se apaga!
Padre - E a nós, que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para
construirmos juntos o vosso reino que também é nosso.
Padre - 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!

21. PAI NOSSO
Padre - Pai nosso (cantado - Banda Acordes)
22. ORAÇÃO PELA PAZ
1. A paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Ressuscitado, a paz do Senhor a ti e a mim, a
todos alcançará. (bis)
2. A paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Ressuscitado, se faz presente agora e aqui.
Apressa-te a recebê-la. (bis)
3. A paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Ressuscitado, não pode viver trancada em ti.
Dispõe-te a compartilhá-la. (bis)
23. HINO AO CORDEIRO
- Ó Cordeiro de Deus. Ó Cordeiro, de Deus. Ó Cordeiro, de Deus. Morreste por causa de nós,
foste imolado no nosso lugar. Por isso tende piedade, tende piedade, piedade de nós. (bis)
- E dai-nos a paz, e dai-nos a paz, e dai-nos a paz, Cordeiro de Deus!
24. CANTOS DE COMUNHÃO
Os adultos que recebem o sacramento da Eucaristia, comungam no presbitério das mãos do sacerdote.

CRISTO, NOSSA PÁSCOA, FOI IMOLADO, ALELUIA! GLÓRIA A CRISTO REI, RESSUSCITADO,
ALELUIA!
1. Páscoa Sagrada! Ó festa de luz! Precisas despertar, Cristo vai te iluminar!
2. Páscoa sagrada! Ó festa universal! No mundo renovado é Jesus glorificado.

3. Páscoa sagrada! Vitória sem igual! A cruz foi exaltada, foi a morte derrotada.
4. Páscoa sagrada! Ó noite batismal! De tuas águas puras nascem novas criaturas.
5. Páscoa sagrada! Banquete do Senhor! Feliz a quem é dado ser às núpcias convidado!
1. Na comunhão recebemos teu Corpo e Sangue, Senhor, e tua vida divina, dons do teu grande
amor. São nossa força na luta, fazem vencer todo mal e nos conduzem ao Pai, glória ao Deus
imortal.
SENHOR JESUS, SENHOR JESUS, DEUS VIVO E VENCEDOR!
2. Entre as angústias da vida não cairemos jamais, pois tua força nos leva a caminhar sempre
mais. Na comunhão nos deixastes força e motivo de amar, todo o caminho da vida nos traga
sempre ao altar.
3. Ao comungar caminhamos para o altar com o irmão. O teu amor nos atrai, centro da nossa
união. Em cada esforço que pedes, vamos sentir tua mão, vamos sentir que nos dás força de
ressurreição.
1. Antes da morte e ressurreição de Jesus, Ele, na Ceia, quis se entregar: deu-se em comida e
bebida pra nos salvar.
E QUANDO AMANHECER, O DIA ETERNO, A PLENA VISÃO, RESSURGIREMOS POR CRER NESTA
VIDA ESCONDIDA NO PÃO.
2. Para lembrarmos a morte, a Cruz do Senhor, nós repetimos como ele fez: gestos, palavras,
até que volte outra vez.
3. Este banquete alimenta o amor dos irmãos e nos prepara a glória no céu. Ele é a força na
caminhada pra Deus.
4. Eis o pão vivo mandado a nós por Deus Pai! Quem o recebe não morrerá; no último dia, vai
ressurgir, viverá.
5. Cristo está vivo, ressuscitou para nós! Esta verdade vai anunciar a toda a terra, com alegria,
a cantar.
25. PANIS ANGELICUS
Pannisangelicus
Fit panishominum;
Datpaniscoelicus
Figuristerminum;
O res mirabilis!
Manducatdominum

Pão dos Anjos
Torne-se o pão dos homens;
O pão do paraíso
Fim de toda dúvida
Que maravilha!
Que consome a Deus

Pauper, pauper
Servus et humilis.
Pauper, pauper
Servus et humilis.

Pobre, pobre,
Humilde servo
Pobre, pobre,
Humilde servo.

Panis angelicus
Fit panishominum;
Datpaniscoelicus
Figuristerminum;
O res mirabilis!
Manducatdominum

Pão dos Anjos
Torne-se o pão dos homens;
O pão do paraíso
Fim de toda dúvida
Que maravilha!
Que consome a Deus

Pauper, pauper
Servus et humilis.
Pauper, pauper
Servus, servus et humilis.

Pobre, pobre,
Humilde servo
Pobre, pobre,
Humilde servo.

26. ORAÇÃO PÓS-COMUNHÃO (Missal Romano – p. 296)

27. BÊNÇÃO FINAL (Missal Romano – p. 522 – nº 6)
28. CANTO FINAL
1. Por sua morte, a morte viu o fim, do sangue derramado a vida renasceu. Seu pé ferido nova
estrada abriu, e Neste Homem, o homem, enfim se descobriu.
MEU CORAÇÃO ME DIZ: "O AMOR ME AMOU, E SE ENTREGOU POR MIM!" JESUS
RESSUSCITOU! PASSOU A ESCURIDÃO, O SOL NASCEU! A VIDA TRIUNFOU: JESUS
RESSUSCITOU!
2. Jesus me amou e se entregou por mim, os homens todos podem o mesmo repetir. Não
temeremos mais a morte e a dor, o coração humano em Cristo descansou.
Colocar CD pascal

01. BENÇÃO DA CASA
Num domingo do tempo Pascal, antes do almoço, a família se reúne com parentes e amigos. Arrumar uma mesa com toalha, flores,
Bíblia aberta, vela acesa, recipiente com água benta e um ramo para aspersão.

Pai: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. AMÉM.
Mãe: A paz esteja nesta casa e no coração de todos nós!
TODOS: BENDITO SEJA DEUS QUE NOS REUNIU NO AMOR DE CRISTO.
Mãe: Vamos dirigir nossa oração a Cristo Ressuscitado. Ele que nasceu da Virgem Maria e
habitou entre nós permaneça sob este teto abençoando e protegendo a todos, alimentando
em nós a caridade fraterna, participando das alegrias e aliviando nossas tristezas.
Pai: Vamos ouvir a Palavra de Deus no Santo Evangelho escrito por São Lucas (Lc 10, 38-42)
02. SALMO 112 (111)
Filho (a): FELIZ O HOMEM QUE RESPEITA O SENHOR.
- Feliz quem respeita o Senhor e ama com carinho a sua lei! Sua descendência será forte na
terra, abençoada a geração de quem é reto.
- Haverá glória e riqueza em sua casa, e permanece para sempre o bem que fez. É correto,
generoso e compassivo, como luz brilha nas trevas para os justos.
- Feliz quem é caridoso e prestativo, que resolve seus negócios com justiça, porque jamais
vacilará quem é justo, sua lembrança permanece eternamente.
- Ele não teme receber notícias más, em Deus seu coração está seguro. Seu coração está
tranquilo e nada teme, e confusos há de ver os inimigos.
Mãe: Vamos invocar com gratidão e alegria o Filho de Deus, Senhor do céu e da terra que,
fazendo-se homem, veio habitar entre nós.
TODOS: PERMANECEI CONOSCO, SENHOR!
Avô: Senhor Jesus Cristo, que com Maria e José santificastes a vida da família, dignai-vos ficar
conosco nesta casa, nós vos pedimos.
Avó: Senhor, fazei que todos os habitantes desta casa se transformem numa verdadeira
habitação do Espírito Santo, nós vos pedimos.
Tia: Ensinastes os vossos fiéis a construírem sua casa sobre pedra firme; concedei que esta
família tenha uma vida modelada por vossas palavras e, afastada toda desunião, vos sirva de
alma e coração abertos, nós vos pedimos.

Filho: Não tivestes casa própria e aceitastes, na alegria da pobreza, a hospitalidade dos
amigos; fazei que todos os necessitados de habitação encontrem, com nossa ajuda, uma
moradia digna, nós vos pedimos.
Pai: Vamos rezar a oração que Jesus Cristo nos ensinou: PAI NOSSO... A mãe e o pai, de mãos
estendidas, fazem a seguinte oração:
Pai e Mãe: Senhor Jesus, olhai com bondade por nós que humildemente pedimos vossa
bênção. Abençoai nossa casa, abençoai nosso filhos e saúde a todos nós. Que nunca falte o
alimento de cada dia. Sede o refúgio para os que aqui moram, companheiro dos que saem,
amigo dos que entram. Dai-nos sempre vossa paz! AMÉM.
Pai: Que está água abençoada nos lembre o nosso batismo e o Cristo que nos salvou por sua
morte e ressurreição. AMÉM
A mãe asperge água benta com o ramo em todas as pessoas e todos os cômodos da casa.

Mãe: Que a paz de Cristo reine em nossos corações e que sua Palavra nos guie em todos os
momentos da vida. Que o Senhor nos proteja e nos livre de todo mal. AMÉM.
Pai e Mãe: Abençoe-nos o Deus todo-poderoso: PAI E FILHO E ESPÍRITO SANTO. AMÉM.

