
RITOS INICIAIS

DOMINGO DA PÁSCOA NA 
RESSURREIÇÃO DO SENHOR

A. Sejam todos bem-vindos a 
este encontro com o Senhor 
Ressuscitado! A morte foi vencida, 
tudo se fez novo. A grande noite 
da humanidade transfigurou-se 
na manhã festiva do túmulo vazio, 
da Páscoa do Cordeiro! Corramos 
ao encontro dos sinais da vitória 
de Cristo, deixando-nos tocar, 
nesta celebração, pela graça da 
vida nova gerada na Cruz. Ele 
vive, e sentimos sua presença 
entre nós! Iniciemos nossa liturgia 
com a alegria dos ressuscitados.

1. CANTO DE ABERTURA [Hin. ABC Lit., p.81]
O Senhor ressurgiu, aleluia! / Povo santo, exultai, 
aleluia! (2x)
1. Celebremos com louvores / esta ceia do Senhor. / 

Já o Cristo, nossa Páscoa, / sobre a morte triunfou!
2. Adoremos o Deus vivo! / Ressurgindo em sua glória, / 

libertou-nos por seu sangue, / conquistou-nos a vitória.
3. Hoje a noite se fez dia. / Hoje a morte foi vencida. 

/ O futuro nos pertence, / o amor nos deu a vida.
4. Concedei-nos, ó Pai santo, / que sejamos transformados 

/ em presença e testemunho / de Jesus Ressuscitado.

2. SAUDAÇÃO
S. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
S. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus 
Cristo, nosso Senhor, estejam convosco.
T. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL
S. No dia em que celebramos a vitória de Cristo 
sobre o pecado e a morte,  nós também somos 
convidados a morrer para o pecado e a ressurgir para 
uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da 
misericórdia do Pai. (pausa).
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S. Senhor, nossa paz, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, nossa Páscoa, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, nossa vida, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
S. Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, 
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.

4. HINO DE LOUVOR
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 na terra aos seus!
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!    

5. ORAÇÃO
S. 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. P.N.S.J.C.
T. Amém.

A. “E somos testemunhas de tudo 
o que Jesus fez…” Ouçamos 
atentamente as testemunhas do 
que o Senhor realizou no meio de 
nós. Sua Palavra nos garante que 
a palavra final de Deus é sempre 
de vida abundante!

6. PRIMEIRA 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 Judeia, a começar 
pela Galileia, 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 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, 
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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 
dele: 'Todo aquele que crê em Jesus recebe, em seu 
nome, o perdão dos pecados'". Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL (Sl 117 [118])
Este é o dia que o Senhor fez para nós: / alegremo-
nos e nele exultemos!
•	 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	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! 

•	 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! 

    
8. SEGUNDA LEITURA (Cl 3,1-4)
Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses.
Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos 
por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, 
sentado à direita de Deus; aspirai às coisas celestes 
e não às coisas terrestres. Pois vós morrestes, e a 
vossa vida está escondida, com Cristo, em Deus. 
Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, 
então vós aparecereis também com ele, revestidos 
de glória. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. SEQUÊNCIA PASCAL [Hin. ABC Lit., p.82]
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 ao chão o lençol.

5. O Cristo, que leva aos céus, / caminha à frente 
dos seus!” / Ressuscitou, de verdade! / Ó Cristo 
Rei, piedade!

10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, aleluia! / Aleluia, aleluia! / Aleluia, aleluia, 
aleluia! / Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
O nosso cordeiro pascal, / Jesus Cristo, já foi 
imolado. / Celebremos, assim, esta festa / na 
sinceridade e verdade.

11. EVANGELHO (Jo 20,1-9)
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo João.
T. Glória a vós, Senhor.

S. 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.      
T. Glória a vós, Senhor.

11. PROFISSÃO DE FÉ 

12. PRECES DOS IRMÃOS
S. Cristo ressuscitou e vive para sempre no meio de 
nós. Sua ressurreição nos trouxe vida nova. Rezemos 
para que sua páscoa renove todas as coisas.

L. Senhor, fortalecei a vossa Igreja, especialmente 
o Santo Padre, sucessor de Pedro, na missão de 
testemunhar a Ressurreição, sendo sinal da vida 
nova conquistada no sacrifício da Cruz a todos os 
povos e nações, nós vos pedimos:
T. Pela Ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor.
L. Senhor, despertai em nosso coração a consciência 
da defesa da vida, como dom de vosso amor por 
nós, especialmente da mais fraca e desfavorecida, 
nós vos pedimos:
T. Pela Ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor.
L. Senhor, ajudai todos os que acolheram o dom da 
fé pelo santo Batismo a serem fiéis testemunhas de 
vosso Filho, levando a mensagem da Ressurreição 
a todos, nós vos pedimos: 
T. Pela Ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor.

(Preces da comunidade)
S. Deus da vida e salvador da humanidade, fazei-
nos viver a vida nova trazida pela ressurreição do 
vosso Filho, que convosco vive e reina para sempre.
T. Amém.

A. Com nossas ofertas, mas 
especialmente o nosso coração, 
coloquemos no altar de Deus nossa 
ação de graças pelo Ressuscitado, 
certos de que nossa verdadeira 
vida está escondida com Cristo! 

13. APRESENTAÇÃO DOS DONS [H. ABC L., p.83]
As nossas ofertas de vinho e de pão / celebram a 
glória da Ressurreição, / a glória da Ressurreição.
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S. Eis o mistério da fé! 
T. Todas as vezes que comemos deste pão e 
bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa 
morte, enquanto esperamos a vossa vinda! 
S. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso 
Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa 
ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto 
esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em 
ação de graças este sacrifício de vida e santidade. 
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta! 
S. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, 
reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e 
concedei que, alimentando-nos com o Corpo e o Sangue 
do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos 
tornemos em Cristo um só corpo e um só espírito. 
T. Fazei de nós um só corpo e um só espírito! 
S. Que ele faça de nós uma oferenda perfeita para 
alcançarmos a vida eterna com os vossos santos: a 
Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, 
os vossos Apóstolos e Mártires e todos os santos, que 
não cessam de interceder por nós na vossa presença. 
T. Fazei de nós uma perfeita oferenda! 
S. E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que este 
sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e 
a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na 
caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste 
mundo: o vosso servo o papa Francisco, o nosso 
bispo Pedro, com os bispos do mundo inteiro, o 
clero e todo o povo que conquistastes. 
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja! 
S. Atendei às preces da vossa família, que está 
aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai de 
misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos 
pelo mundo inteiro. 
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos! 
S. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos 
irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os 
que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, 
esperamos também nós saciar-nos eternamente da 
vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. 
T. A todos saciai com vossa glória. 
S. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça.
S. 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. 
T. Amém. 

16. RITO DA COMUNHÃO
A. O Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Celebremos 
a festa com pão sem fermento: o pão da retidão e 
da verdade.

17. CANTO DE COMUNHÃO
Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, aleluia! / Glória 
a Cristo, Rei, Ressuscitado, aleluia!
1. Páscoa sagrada! Ó festa de luz! / Precisas 

despertar: Cristo vai te iluminar.
2. Páscoa sagrada! Ó festa universal! / O mundo 

renovado é Jesus glorificado.
3. Páscoa sagrada! Vitória sem igual! / A cruz foi 

exaltada, foi a morte derrotada.
4. Páscoa sagrada! Banquete do Senhor! / Feliz a 

quem	é	dado	ser	às	núpcias	convidado.
5. Páscoa sagrada! Cantemos ao Senhor! / Vivamos 

a alegria conquistada em meio à dor!

1. O grão que morrera no seio do chão / renasce no 
trigo, tornando-se pão. / A uva amassada, pisada, 
moída, / ressurge no vinho, sustento da vida.

2. O pão e o vinho são hoje memória / do novo 
Cordeiro na sua vitória. / Sinais da aliança da terra e 
dos céus, / no Corpo e no Sangue do Filho de Deus.

3. Ao Pai ofertamos também nossa vida, / o chão que 
pisamos, a relva florida. / Os frutos da terra, por nós 
cultivados, / se tornem o Corpo do Ressuscitado.

14. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
S. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, 
para a glória do seu nome, para nosso bem e de 
toda a santa Igreja. 

S. Transbordando de alegria pascal, nós vos 
oferecemos, ó Deus, o sacrifício pelo qual a vossa 
Igreja maravilhosamente renasce e se alimenta. P.C.N.S.
T. Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III 
Prefácio da Páscoa, I  (Missal, p.421)
“O mistério pascal”
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
S. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
S. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever 
e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, 
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 (dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
S. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e 
tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque, 
por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela 
força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas 
as coisas e não cessais de reunir o vosso povo, para 
que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr-
do-sol, um sacrifício perfeito. 
T. Santificai e reuni o vosso povo! 
S. Por isso, nós vos suplicamos: santificai pelo Espírito 
Santo as oferendas que vos apresentamos para serem 
consagradas, a fim de que se tornem o Corpo e o 
Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, 
que nos mandou celebrar este mistério. 
T. Santificai nossa oferenda, ó Senhor! 
S. Na noite em que ia ser entregue, 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. 
S. 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. 



Ou: [Hinário ABC Litúrgico, p.84]
O Senhor preparou um banquete; / ó famintos de 
amor, acorrei. / O Cordeiro já foi imolado. / Vinde, 
todos, tomai e comei. (bis)
1. Já foi preparada a festa do rei, / a mesa está pronta. 

Ó vinde, comei. / O novo Cordeiro já foi imolado; 
/ seu corpo, pão vivo, a todos foi dado.

2. A fonte da vida brotou de seu lado, / seu povo 
escolhido foi nela banhado. / Se alguém tiver sede, 
que venha beber; / verá a alegria de novo nascer.

3. Senhor, vosso povo, por Cristo Jesus / passou, no 
Batismo, das trevas à luz. / E senta-se à mesa do reino 
dos céus, / comendo o Pão vivo, o Corpo de Deus.

4. Conosco convivem as forças do mal: / orgulho, 
injustiça e ódio mortal. / Mas cremos na vida que 
brota da morte; / convosco aprendemos: o amor 
é mais forte.

5. Jesus, nossa Páscoa, por nós se entregou; / por ele 
remidos, nós cremos no amor. / Nós cremos na 
força do grão que morreu; / porém, ressurgindo, 
seus frutos nos deu.

6. Sentados à mesa da ressurreição, / Senhor, 
recebemos o vinho e o pão. / Iremos agora, unidas 
as mãos, / plantar alegria, viver como irmãos.

7. Queremos convosco, Senhor, proclamar / que o 
grande segredo consiste em amar / e ser testemunhas 
da glória imortal / do Cristo imolado, Cordeiro Pascal.

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
S. Oremos: (pausa) Guardai, ó Deus, a vossa Igreja 
sob a vossa constante proteção para que, renovados 
pelos sacramentos pascais, cheguemos à luz da 
ressurreição. P.C.N.S.
T. Amém.

19. AVISOS 

20. BÊNÇÃO E DESPEDIDA (Missal, p.522)
“Tempo Pascal” 
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós!
S. Que o Deus todo-poderoso vos abençoe nesta 
solenidade pascal e vos proteja contra todo pecado.
T. Amém!
S. Aquele que nos renova para a vida eterna, pela 
ressurreição do seu Filho vos enriqueça com o dom 
da imortalidade.
T. Amém!
S. E vós que, transcorridos os dias da paixão do 
Senhor, celebrais com alegria a festa da Páscoa, 
possais chegar exultantes à festa das eternas alegrias.
T. Amém!
S. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e 
Espírito Santo.
T. Amém!
S. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz 
e que o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia.
T. Graças a Deus, aleluia, aleluia!
[O “aleluia, aleluia”da despedida ocorre somente 
durante a Oitava da Páscoa]
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21. CANTO 
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, enfim, / 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 celebra o teu amor. / Soberano, 
majestoso, / glorioso, vencedor. / Todos juntos, povo 
em festa, / um banquete que não findará.

RITOS FINAIS

FÉ NA RESSURREIÇÃO: 
FUNDAMENTO DA VIDA CRISTÃ!

Mensagem do Bispo Diocesano

A Páscoa é celebrada com amor por todos os 
cristãos, mesmo porque ela é a vitória do amor de 
Cristo que passou pela Cruz. Jesus trouxe à terra 
o amor de Deus. O local que foi possível mostrar 
este amor foi a cruz. Passando, pois, por ela, 
Jesus venceu. Morreu, mas a morte foi derrotada 
porque o amor é mais forte do que a morte.

A	Páscoa	é	para	nós,	cristãos,	o	núcleo	da	
nossa fé: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa 
fé! Assim, todos nós sabemos que passamos 
da morte para a vida que não tem fim. Na 
ressurreição, nossa vida ferida pela morte é 
reconstruída por Deus, que nos dá uma vida 
nova e transformada totalmente: a vida eterna!

A fé na ressurreição nos dá a alegria da 
vitória de Jesus Cristo e vitória nossa também, 
porque, se com Ele sofrermos, com Ele também 
ressuscitaremos. A fé na ressurreição nós ajuda 
a vivermos no dia a dia, ao celebrarmos as 
pequenas e grandes vitórias sobre o mal, ao 
vencermos o egoísmo, ao trabalharmos para que 
a justiça e a paz reinem entre nós.

São muitos os gestos que preanunciam 
a vitória Pascal. Um deles é a solidariedade 
que nos leva à partilha e união entre nós. 
Multipliquemos,	portanto,	os	gestos	“pascais”,	
ou seja, tudo aquilo que sinaliza a vitória da 
Cruz, a vitória do amor capaz de dar a vida.

Feliz Páscoa! Que a bênção de 
Deus venha sobre todos os que 
vivem a fé Pascal!

+ Dom Pedro Carlos Cipollini
Em nome de Jesus


