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01. INTENÇÕES (Frei Luiz Turra)
Por tudo dai graças, por tudo dai graças. Dai graças por tudo, dai graças!
02. AMBIENTAÇÃO (Joaquim Fonseca)
Nos domingos de Páscoa, manter o pedestal do Círio Pascal ornamentado. Na entrada da Igreja, um recipiente com água benta, junto a
mesma imagem do Ressuscitado utilizado na Páscoa. No início da celebração, a Igreja com pouca iluminação, uma pessoa entra e acende
solenemente o Círio Pascal. Deixar em local de destaque a imagem ou quadro de Jesus Misericordioso, ou o Sagrado Coração de Jesus.

Solo:Eis a luz! Eis a luz de Cristo! A luz de Cristo! (3x)
Todos:Demos graças, demos graças, demos graças a Deus! (3x)
Animador - Irmãos e Irmãs, sejam todos bem-vindos a esta celebração do Mistério Pascal de
nossa fé! A verdade da ressurreição de Cristo muda a história e a vida das pessoas. Quem o busca
com sinceridade, Nele se transforma. Ele abre caminho de vida e de esperança em todos que o
reconhecem. Celebramos hoje, a Divina Misericórdia, instituída por São João Paulo II. A
Misericórdia Divina é dom pascal que o Cristo Ressuscitado confiou a sua Igreja, para que seja
sempre um sinal visível do seu acolhimento e perdão. Celebramos também em comunhão com a
festa de Nossa Senhora da Penha, padroeira do Estado do Espírito Santo, e rezamos pelos 170
anos de emancipação política de Aracruz. Alegres por pertencermos a família dos que creem na
Ressurreição do Senhor Jesus, cantemos.
Procissão de entrada: Turibulo, cruz ladeada por velas, lecionário, leitores, ministros, coroinhas e o padre.

03. CANTO INICIAL(L e M - Luiz Turra)
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.
04. SAUDAÇÃO INICIAL
Padre - Em nome do Pai...
Padre - A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo
estejam sempre convosco. Bendito seja Deus...
05. DEUS NOS PERDOA
Padre - No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós
somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova (silêncio).
Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do Pai, e pela aspersão da água benta sobre nós,
sejamos purificados do pecado.
O coroinha apresenta ao sacerdote a caldeira com água benta que a toca, e faz a aspersão da assembleia.
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(L e M - Reginaldo Veloso)

1. Eu vi, eu vi, vi foi água a manar, do lado direito do templo a jorrar:
AMÉM, AMÉM, AMÉM, ALELUIA! (bis)
2. E quantos foram por ela banhados, cantaram o canto dos que foram salvos:
3. Louvai, louvai e cantai ao Senhor, porque ele é bom e sem fim, seu amor:
4. Ao Pai a glória e ao Ressuscitado e seja o Divino pra sempre louvado!
5. Quão grande, ó Deus, é a vossa bondade. Senhor, eu vos peço, ouvi-me, escutai-me!
Padre - Deus de amor e fonte de toda verdade, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos
pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
06. HINO DO GLÓRIA
Padre -Glorifiquemos ao Senhor nosso Deus rico em bondade e misericórdia, cantando o hino do
Glória.
(L e M - Frei Fabreti)

GLÓRIA, GLÓRIA, GLÓRIA, ALELUIA! (bis) GLÓRIA, GLÓRIA, GLÓRIA, A DEUS NOS ALTOS CÉUS,
PAZ NA TERRA A TODOS NÓS!
1. Deus e Pai nós vos louvamos (glória a Deus), adoramos, bendizemos (glória a Deus), damos
glória ao vosso nome (glória a Deus), vossos dons agradecemos!
2. Senhor nosso, Jesus Cristo (hosana hey), unigênito do Pai (hosana ha), vós de Deus, Cordeiro
Santo (hosana hey), nossas culpas perdoai!
3. Vós que estais junto do Pai (aleluia), como nosso intercessor (aleluia). Acolhei nossos pedidos
(aleluia), atendei nosso clamor.
4. Vós somente sois o Santo (glória a Deus), o Altíssimo Senhor (hosana ha). Com o Espírito
Divino (aleluia), de Deus Pai no esplendor.
07. ORAÇÃO DA COLETA (Missal Romano - p. 303)

08. LEITURA DOS ATOS DOS APÓSTOLOS (4,32-35)
09. SALMO RESPONSORIAL (117)(CD Liturgia X – TP – Ano B)
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!” A casa de Aarão agora o diga:
“Eterna é a sua misericórdia!” Os que temem o Senhor agora o digam: “Eterna é a sua
misericórdia!”
- A mão direita do Senhor fez maravilhas, a mão direita do Senhor me levantou! Não morrerei,
mas ao contrário, viverei para cantar as grandes obras do Senhor! O Senhor severamente me
provou, mas não me abandonou às mãos da morte.
- 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! Este é o dia que o Senhor fez para nós,
alegremo-nos e nele exultemos!
10. LEITURA DA PRIMEIRA CARTA DE SÃO JOÃO (5,1-6)
11. CANTO DE ACLAMAÇÃO(CD Liturgia X – TP – Ano B)
ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA.
1. Acreditaste, Tomé, porque me viste. Felizes os que creram sem ter visto!
12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO (20,19-31)
13. HOMILIA
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14. PROFISSÃO DE FÉ
Padre - Professemos a nossa fé, cantando.
(Folclore Religioso - adaptação Frei Policarpo Berri)

Creio em Deus Pai, todo poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, um só seu Filho,
nosso Senhor, (todos se inclinam) o qual foi concebido, pelo Espírito Santo, nasceu de Maria
Virgem, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos
infernos e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu aos céus, subiu aos céus, e está sentado à
mão direita de Deus Pai todo poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no
Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na
ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
15. PRECES DA COMUNIDADE
Padre - Confiantes no único Deus que salva e liberta, elevemos nossos pedidos: MEU SENHOR E
MEU DEUS, ATENDEI-NOS.
- Senhor, iluminai vossa Igreja para que seja sinal visível do Ressuscitado na vivência do perdão,
da partilha, da união, da luta pela justiça e pela paz. Nós vos pedimos.
- Senhor, aumentai a nossa fé e nossa esperança para que possamos lutar por um mundo, onde
os pobres e excluídos possam ter o direito de viver dignamente. Nós vos pedimos.
- Senhor, inspirai-nos para que a exemplo de Nossa Senhora da Penha, padroeira do nosso
estado, sejamos testemunhas do ressuscitado levando a todos a vossa misericórdia. Nós vos
pedimos.
- Senhor, fortalecei aqueles que não perdoam ou não sabem perdoar, para que acolham e vivam
o que nos ensinais, e ajudai todos aqueles que já experimentaram o poder da vossa divina
misericórdia, para que deem testemunho deste poder aos seus irmãos e irmãs. Nós vos pedimos.
Padre - Acolhei, Pai Santo às súplicas que vos apresentamos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

16. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
Animador - É em comunidade que se realiza o encontro com o Ressuscitado e a experiência da
nova vida. Com o pão e vinho apresentemos ao altar do Senhor, a nossa disposição de
testemunhar nossa fé na ressurreição de Cristo, pela unidade, vivenciando o amor, o perdão, a
partilha dos bens e dos dons inspirados na Palavra de Deus. Cantemos.
17. CANTOS DAS OFERENDAS
(L e M - Ir. Maria do Carmo S. Ramos)

LÁ, LAIÁ, LÁ, LAIÁ, LARÁ, LAIÁ.
1. Quando o trigo amadurece e do sol recebe a cor, quando a uva se torna prece na oferta do
nosso amor. Damos graças pela vida, derramada neste chão, pois és tu o Deus da vida, quem dá
vida à criação. (bis)
2. Os presentes da natureza, o amor do coração, o teu povo canta a certeza, traz a vida em
procissão. Abençoa nossa vida, o trabalho redentor, as colheitas repartidas para celebrar o amor.
(bis)
(D.R)

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!

4
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.
Padre - Orai irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai todo-poderoso.
Todos - Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para glória do seu nome, para nosso bem e
de toda Santa Igreja.
18. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS (Missal Romano – p. 303)
Padre - Acolhei, ó Deus, as oferendas do vosso povo para que renovados pela profissão de fé e
pelo batismo, consigamos a eterna felicidade. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
19. 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 o lugar, mas sobretudo neste tempo solene 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.
1. Santo, Santo, Deus do universo!
AQUELE QUE É, QUE ERA E QUE VEM, HOSANA PARA SEMPRE AMÉM! HOSANA (bis)
2. O céu, e a terra, proclamam a vossa glória!
3.Bendito, o que vem, em nome do Senhor!
SANTO, SANTO, SANTO!
20. ORAÇÃO EUCARÍSTICA V (Missal Romano, p. 496)
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 POR VÓS E POR
TODOS, 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.
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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 una 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 - 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 pra 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, 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 a 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. Amém.

21. PAI NOSSO
22. CORDEIRO
(L e M - Pe. Zezinho)

Cordeiro de Deus que levaste os pecados do mundo nos ombros, tem piedade de nós. Cordeiro
de Deus que morreste por causa dos nossos pecados, tem piedade de nós. Tem piedade de nós,
Cordeiro de Deus. (bis) Dá-nos a paz (bis) que o mundo não tem. Tem piedade de nós, Cordeiro
de Deus. (bis) Dá-nos a paz. (bis) Amém.
23. CANTOS DE COMUNHÃO

(Letra - D. Carlos Alberto Navarro / Música - Waldeci Farias)

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.
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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.
MISERICORDES SICUT PATER (Misericordiosos como o Pai)(Paul Inwood)
1. Demos graças ao Pai, porque é bom - "in aeternum misericordia eius"! ("eterna é a sua
misericórdia"!). Criou o mundo com sabedoria - "in aeternum misericordia eius"! Conduz seu
povo na história - "in aeternum misericordia eius"! Perdoa e acolhe os seus filhos - "in aeternum
misericordia eius"!
2. Demos graças ao Filho, Luz das gentes - "in aeternum misericordia eius"! Amou-nos com um
coração de carne - "in aeternum misericordia eius"! Dele recebemos, a Ele nos doamos - "in
aeternum misericordia eius"! O coração se abra a quem tem fome e sede - "in aeternum
misericordia eius"!
3. Peçamos ao Espírito os sete santos dons - "in aeternum misericordia eius"! Fonte de todo bem,
dulcíssimo alívio - "in aeternum misericordia eius"! Por Ele confortados, ofereçamos conforto "in aeternum misericordia eius"! O amor espera e tudo suporta - "in aeternum misericordia eius"!
4. Peçamos a paz ao Deus de toda paz - "in aeternum misericordia eius"! A terra espera o
Evangelho do Reino - "in aeternum misericordia eius"! Graça e alegria a quem ama e perdoa - "in
aeternum misericordia eius"! Serão novos os céus e a terra - "in aeternum misericordia eius"!
24. PÓS-COMUNHÃO
Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa messe, pois a messe é grande Senhor, e os
operários são poucos! (bis)
25. ORAÇÃO PÓS-COMUNHÃO (Missal Romano, p.304)

26. HOMENAGEM A NOSSA SENHORA DA PENHA
Padre – Celebrando, a festa da padroeira do nosso estado Nossa Senhora da Penha,
apresentemos a Jesus, por meio das mãos de Maria, nossas intenções, agradecimentos e súplicas,
rezando: Salve Rainha ...
27. COMUNICADOS
Celebrações:
08/04 - 07h -Missa em Ação de Graças pelos 170 anos de Aracruz - Matriz
08h - Celebração de Batizados - Bom Pastor
09h - Missa - São Pedro
11h - Missa - Imaculado Coração de Maria
17h - Missa - São João Paulo II
19h - Missa - Matriz
19h - Celebração da Primeira Etapa de Adultos - Santa Luzia
11/04 - 6h15 -Celebração da Palavra - Capela do Santíssimo.
19h30 - Celebração da Renovação das Promessas Batismais - Matriz
12/04 - 12h - Ofício em Devoção a Nª Sra. Aparecida - Matriz
19h30 - Missa em Ação de Graças pelos X anos do Projeto Girassol - Matriz
13/04 - 19h30 - Missa - Santa Luzia
14/04 - 19h - Missa- Matriz
Encontros e Reuniões
08/04 - Romaria do EAC e EJC ao Convento da Penha - Vila Velha
8h - Encontro de Viúvos - Matriz
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09/04 - Seminário de Vida no Espírito - Matriz
10/04 - 19h - Reunião CAEP - Secretaria Paroquial
14/04 - MCC Masculino - IESIS Ibiraçu
14h - Encontro de Capacitação Past. da Criança - Matriz
15h - Encontro de Pais e Padrinhos - Matriz
28. BÊNÇÃO FINAL (Missal Romano, p. 523)
29. CANTO FINAL

(L - Frei Alfredo Setaro / M - Pe. João Lírio Tagliarico)

1. Virgem da Penha, minha alegria! Senhora nossa, Ave Maria!
AVE, AVE, AVE MARIA! (bis)
2. Deste teu trono tu irradias paz e esperança, Ave Maria!
3. Amar-te quero todos os dias, minha doçura, Ave Maria!
4. Virgem da Penha, tão doce e pia, és padroeira, Ave Maria
(Letra e Música - Osvaldo de Oliveira)

1 - Nasceu o sol, lindo arrebol, manhã de luz porque Jesus ven-ceu a morte, nos deu uma nova
vida, Jesus ressuscitou! Vê o jardim como floriu, aquela flor desabrochou. E nos olhares brotou a
esperança, Jesus ressuscitou!
ALELUIA! ALELUIA! ALELUIA! ALELUIA! NÓS TEMOS VIDA NOVA NO AMOR!
2 - Numa só voz vamos cantar, dia feliz, dia da paz. Felicidade te desejo num abraço, Jesus
ressuscitou! Alegra, irmão, teu coração espalha a paz ressurreição. Tens nova vida, tens nova
missão, Jesus ressuscitou!
Leituras da Semana
2ª feira:Is 7,10-14; 8,10; Sl 39; Hb 10,4-10; Lc 1,26-38
3ª feira: At 4,32-37; Sl 92; Jo 3,7b-15
4ª feira: At 5,17-26; Sl 33; Jo 3,16-21
5ª feira: At 5,27-33; Sl 33; Jo 3,31-36
6ª feira: At 5,34-42; Sl 26; Jo 6,1-15
Sábado: At 6,1-7; Sl 32; Jo 6,16-21
Domingo: At 3,13-15.17-19; Sl 4; 1Jo 2,1-5a; Lc 24, 35-48

