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RITOS INICIAIS

 ABERTURA 
(HL2 175 p.) (CD X Fx 1) CO Nº 311

O Senhor ressurgiu, aleluia, ale-
luia! É o Cordeiro pascal, ale-
luia, aleluia! Imolado por nós, 
aleluia, aleluia! É o Cristo, Se-
nhor, ele vive e venceu, aleluia!

1. O Cristo Senhor ressuscitou, a 
nossa esperança realizou; / ven-
cida a morte para sempre, triunfa 
a vida eternamente!

2. O Cristo remiu a seus irmãos, ao 
Pai os conduziu por sua mão; no 
Espírito Santo unida esteja a fa-
mília de Deus, que é a Igreja!

3. O Cristo, nossa Páscoa, se imo-
lou, seu sangue da morte nos 
livrou; incólumes o mar atraves-
samos, e à Terra Prometida ca-
minhamos!

SAUDAÇÃO 
P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.
T. Amém.

P. A graça e a paz de Deus, nosso 
Pai, e de Jesus Cristo, nosso Se-
nhor, estejam convosco.

T. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

 Anim. Como diz o salmo 
117(118), este é o dia que o Senhor 
fez para nós; alegremo-nos, pois, 
e nele exultemos. A vida venceu a 
morte! O Cristo ressuscitou! Cele-
bremos, então, o Domingo da Pás-
coa como a Eucaristia mais jubilosa 
da liturgia cristã. 

ATO PENITENCIAL 

P. Irmãos e irmãs, neste dia em que 
o Senhor ressuscitou reconheçamos 
as nossas culpas para celebrarmos 
dignamente os santos mistérios. 

(Silêncio)
P. Confessemos os nossos pecados:
T. Confesso a Deus todo-podero-
so e a vós, irmãos e irmãs, que 
pequei muitas vezes por pensa-
mentos e palavras, atos e omis-
sões, por minha culpa, minha tão 
grande culpa. E peço à Virgem 
Maria, aos anjos e santos e a vós, 
irmãos e irmãs, que rogueis por 
mim a Deus, nosso Senhor. 
P. Deus todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos pe-
cados e nos conduza à vida eterna. 
T. Amém.

KYRIE
P. Senhor, tende piedade de nós!
T. Senhor, tende piedade de nós!

P. Cristo, tende piedade de nós!
T. Cristo, tende piedade de nós!
P. Senhor, tende piedade de nós!
T. Senhor, tende piedade de nós!

GLÓRIA 
(preferencialmente cantado)

P. Glória a Deus nas alturas, T. e paz 
na terra aos homens por Ele amados. 
/ Senhor Deus, Rei dos céus, Deus 
Pai todo-poderoso. / nós vos louva-
mos, nós vos bendizemos, / nós vos 
adoramos, nós vos glorificamos, / nós 
vos damos graças por vossa imen-
sa glória. / Senhor Jesus Cristo, Filho 
Unigênito, / Senhor Deus, Cordeiro 
de Deus, Filho de Deus Pai. / Vós que 
tirais o pecado do mundo, tende pieda-
de de nós. / Vós que tirais o pecado 
do mundo, acolhei a nossa súplica. 
/ Vós que estais à direita do Pai, tende 
piedade de nós. / Só vós sois o Santo, 
só vós, o Senhor, / só vós o Altíssimo, 
Jesus Cristo, / com o Espírito Santo, 
na glória de Deus Pai. Amém.

ORAÇÃO
P. Oremos (silêncio): Ó Deus, por 
vosso Filho Unigênito, vencedor 
da morte, abristes hoje para nós 
as portas da eternidade. Conce-
dei que, celebrando a ressurrei-
ção do Senhor, renovados pelo 
vosso Espírito, ressuscitemos 
na luz da vida nova. Por N.S.J.C
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA

 Anim. Ouçamos as leitu-
ras para vivermos hoje o mes-
mo júbilo dos primeiros discípu-
los de Cristo.  
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PRIMEIRA LEITURA 
(At 10,34a. 37-43)

Leitura dos Atos dos Apóstolos.
Naqueles dias, 34Pedro tomou a pa-
lavra e disse: 37“Vós sabeis o que 
aconteceu em toda a Judéia, a co-
meçar pela Galiléia, depois do batis-
mo pregado por João: 38como Jesus 
de Nazaré foi ungido por Deus com o 
Espírito Santo e com poder. Ele an-
dou por toda a parte, fazendo o bem 
e curando a todos os que estavam 
dominados pelo demônio; porque 
Deus estava com ele. 39E nós somos 
testemunhas de tudo o que Jesus 
fez na terra dos judeus e em Jeru-
salém. Eles o mataram, pregando-o 
numa cruz. 40Mas Deus o ressusci-
tou no terceiro dia, concedendo-lhe 
manifestar-se 41não a todo o povo, 
mas às testemunhas que Deus ha-
via escolhido: a nós, que comemos 
e bebemos com Jesus, depois que 
ressuscitou dos mortos. 42E Jesus 
nos mandou pregar ao povo e tes-
temunhar que Deus o constituiu 
juiz dos vivos e dos mortos. Todos 
os profetas dão testemunho dele: 
43“Todo aquele que crê em Jesus re-
cebe, em seu nome, o perdão dos 
pecados’”. – Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

SALMO RESPONSORIAL 
Sl 117(118) (HL2 75p.) (CD X Fx.2)

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 mise-
ricórdia!” A casa de Israel agora 
o diga”: “Eterna é a sua miseri-
córdia”! 

2. A mão direita do Senhor fez ma-
ravilhas, a mão direita do Senhor 
me levantou. Não morrerei, mas 
ao contrário, viverei para contar 
as grandes obras do Senhor! 

3. A pedra que os pedreiros rejeita-
ram, tornou-se agora a pedra an-
gular; pelo Senhor é que foi feito 
tudo isso! Que maravilhas ele fez 
a nossos olhos!

SEGUNDA LEITURA 
(Cl 3,1- 4) 

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Colossenses.

Irmãos: 1Se ressuscitastes com 
Cristo, esforçai-vos por alcançar as 
coisas do alto, 2onde está Cristo, 
sentado à direita de Deus; aspirai 
às coisas celestes e não às coisas 
terrestres. 3Pois vós morrestes, e 
a vossa vida está escondida, com 
Cristo, em Deus. 4Quando Cristo, 
vossa vida, aparecer em seu triun-
fo, então vós aparecereis também 
com ele, revestidos de glória. 
– Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

SEQUÊNCIA PASCAL 
(HL 2 p.123 - CD X Fx.4)

1. Cantai, cristãos, afinal: “Salve, 
ó vítima pascal!” / Cordeiro ino-
cente, 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 ha-
via? 

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, ca-
minha à frente dos seus! Res-
suscitou, de verdade! Ó Cristo 
Rei, piedade!

 ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 
(Fx3)

Aleluia, aleluia, Aleluia, ale-
luia!
O nosso Cordeiro Pascal, Jesus 
Cristo, já foi imolado. Celebre-
mos, assim, esta festa, na since-
ridade e verdade.

EVANGELHO 
(Jo 20, 1-9) 

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João.
T. Glória a vós, Senhor.
P.1No primeiro dia da semana, Ma-
ria Madalena foi ao túmulo de Je-
sus, bem de madrugada, quando 
ainda estava escuro, e viu que a 

pedra tinha sido retirada do túmu-
lo. 2Então ela saiu correndo e foi 
encontrar Simão Pedro e o outro 
discípulo, aquele que Jesus ama-
va, e lhes disse: “Tiraram o Senhor 
do túmulo, e não sabemos onde o 
puseram”. 3Saíram, então, Pedro e 
o outro discípulo e foram ao túmulo. 
4Os dois corriam juntos, mas o outro 
discípulo correu mais depressa que 
Pedro e chegou primeiro ao túmulo. 
5Olhando para dentro, viu as faixas 
de linho no chão, mas não entrou. 
6Chegou também Simão Pedro, 
que vinha correndo atrás, e entrou 
no túmulo. Viu as faixas de linho 
deitadas no chão 7e o pano que ti-
nha estado sobre a cabeça de Je-
sus, não posto com as faixas, mas 
enrolado num lugar à parte. 8Então 
entrou também o outro discípulo, 
que tinha chegado primeiro ao tú-
mulo. Ele viu, e acreditou. 9De fato, 
eles ainda não tinham compreen-
dido a Escritura, segundo a qual 
ele devia ressuscitar dos mortos.  
- Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

 HOMILIA

PROFISSÃO DE FÉ 
P. Creio em um só Deus, Pai todo-
poderoso, / Criador do céu e da terra; 
de todas as coisas visíveis e invi-
síveis. / Creio em um só Senhor, Je-
sus 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)
P. e se encarnou pelo Espírito Santo, 
/ no seio da virgem Maria, / e se fez 
homem. 

(Retorna-se à posição anterior)
T. Também por nós foi crucificado / 
sob Pôncio Pilatos; / padeceu e foi sep-
ultado. / 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 
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na Igreja, /una, santa, católica e apos-
tólica. / Professo um só batismo / para 
remissão dos pecados. / E espero a 
ressurreição dos mortos / e a vida do 
mundo que há de vir. T. Amém.

ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Inundados de alegria pascal, ele-
vemos as nossas preces a Deus 
Pai, que, por meio da ressurreição 
de seu Filho, nos faz também pas-
sar da morte para a vida, até al-
cançarmos a eternidade. Rezemos 
juntos: 
T. Iluminai-nos com a glória de 
Cristo ressuscitado.
1. Pai Santo, que a Páscoa de Je-

sus seja a Páscoa da Igreja, para 
que ela também passe por este 
mundo fazendo o bem e doando 
a vida por muitos. 

2. Que todos os que desempenham 
o poder entre os povos sejam 
construtores da paz e artífices 
da justiça. 

3. Que os católicos, motivados pela 
Campanha da Fraternidade, co-
laborem com a luta em defesa 
da sustentabilidade e da vida em 
nosso planeta. 

4. Que o respeito à vida e a busca da 
justiça sejam um fruto permanente 
da Campanha da Fraternidade. 

5. Que a nossa comunidade, trans-
formada pelo mistério pascal, 
torne-se um sinal eficaz da mise-
ricórdia de Deus e da alegria do 
Evangelho. 
(intenções da comunidade)

P. Tudo isso, nós vos pedimos, ó 
Pai, por Cristo ressuscitado. 
T. Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA

APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
(HL2, P. 122, CD Fx6, TP II Fx13)

1. Bendito sejas, ó Rei da glória! 
Ressuscitado, Senhor da Igreja! 
Aqui trazemos as nossas ofertas.
Vê com bons olhos nossas 
humildes ofertas. Tudo o que 
temos seja para ti, ó Senhor!

2. Vidas se encontram no altar de 
Deus, gente se doa, dom que se 
imola. Aqui trazemos as nossas 
ofertas.

3. Irmãos da terra, irmãos do céu, 
juntos cantemos glória ao Se-
nhor. Aqui trazemos as nossas 
ofertas.

ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
P. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor...
P. Transbordando de alegria pas-
cal, nós vos oferecemos, ó Deus, o 
sacrifício pelo qual a vossa Igreja 
maravilhosamente renasce e se ali-
menta. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA II
(Prefácio da Páscoa I, P. 421)

P. O Senhor esteja convosco.

T. Ele está no meio de nós.
P. Corações ao alto. 

T. O nosso coração está em Deus.
P. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
P. Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação dar-vos 
graças, sempre e em todo o lugar, 
mas sobretudo neste dia em que 
Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. 
Ele é o verdadeiro Cordeiro, que 
tira o pecado do mundo. Morren-
do, destruiu a morte e, ressurgindo, 
deu-nos a vida. Transbordando de 
alegria pascal, nós nos unimos aos 
anjos e a todos os santos, para cele-
brar a vossa glória, cantando (dizen-
do) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
CP. Na verdade, ó Pai, vós sois san-
to e fonte de toda santidade. 
CC. Santificai, pois, estas oferendas, 
derramando sobre elas o vosso Es-
pírito, a fim de que se tornem para 
nós o Corpo V  e o Sangue de Jesus 
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. 
T. Santificai nossa oferenda, ó Se-
nhor!
Estando para ser entregue e abra-
çando livremente a paixão, ele to-
mou o pão, deu graças e o partiu e 
deu a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É 
O MEU CORPO, QUE SERÁ EN-
TREGUE 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 DERRA-
MADO POR VÓS E POR TODOS, 
PARA REMISSÃO DOS PECADOS. 
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa res-
surreição. Vinde, Senhor Jesus!
CC. 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 tor-
nastes dignos de estar aqui na vos-
sa presença e vos servir.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!
E nós vos suplicamos que, partici-
pando do Corpo e Sangue de Cris-
to, sejamos reunidos pelo Espírito 
Santo num só corpo. 
T. Fazei de nós um só corpo e um 
só espírito!
1C. Lembrai-vos, ó Pai, da vos-
sa Igreja que se faz presente pelo 
mundo inteiro: que ela cresça na 
caridade, com o Papa Francisco, 
com o nosso bispo Odilo e todos os 
ministros do vosso povo.
T. Lembrai-vos, ó Pai da vossa 
Igreja!
2C. Lembrai-vos também dos nossos 
irmãos e irmãs que morreram na es-
perança da ressurreição e de todos 
os que partiram desta vida: acolhei-
-os junto a vós na luz da vossa face.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vos-
sos filhos!
3C. Enfim, nós vos pedimos, ten-
de piedade de todos nós e dai-nos 
participar da vida eterna, com a 
Virgem Maria, Mãe de Deus, com 
São José, seu esposo, com os san-
tos Apóstolos e todos os que neste 
mundo vos serviram, a fim de vos 
louvarmos e glorificarmos por Je-
sus Cristo, vosso Filho.
T. Concedei-nos o convívio dos 
eleitos!
CP ou CC. Por Cristo, com Cristo 
e 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.
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Feliz Páscoa!
Esta Páscoa é especial, pois acontece dentro do Jubileu extraordiná-

rio da Misericórdia. Após acompanharmos, passo a passo, o drama dos 
sofrimentos e da morte de Jesus na cruz, vivemos agora a alegria da sua 
ressurreição.

A paixão e morte de Jesus revelaram o amor misericordioso de Deus 
para conosco: “tanto Deus amou o mundo, que lhe entregou seu Filho 
único, para que todo o que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eter-
na” (Jo...); mas também manifestaram o amor misericordioso de Jesus 
Cristo: “tendo amado os seus... amou-os até o fim” (cf Jo....).

A ressurreição de Jesus, por sua vez, revela aonde a misericórdia de 
Deus nos quer levar: à participação da vida sobrenatural do Filho de 
Deus, mediante o dom da vida nova e imortal. A ressurreição de Jesus 
abriu para todos nós as portas da vida eterna!

O primeiro dom de Jesus Ressuscitado aos seus apóstolos foi o dom 
da paz e do perdão dos pecados (cf. Jo....). Assim, já não é preciso ter 
medo de se aproximar de Deus; sua misericórdia perdoa nossos pecados, 
graças ao amor misericordioso do coração de Cristo, “que nos amou e 
por nós se entregou”... 

Se Cristo não tivesse ressuscitado, continuaríamos ainda nos nossos 
pecados e sem esperança na vida. Mas ele ressuscitou e, por isso, es-
tamos cheios de alegria e confiança. Além disso, o Senhor Ressuscitado 
entregou-nos o Espírito Santo, o “Espírito da filiação”, de maneira que 
também nós recebemos a vida nova em Cristo, mediante o Batismo.

Perdão, vida nova, esperança e alegria! Eis o que deve marcar a nossa 
vida neste tempo pascal, que se inicia. Vivamos a Páscoa intensamente 
neste Ano extraordinário da Misericórdia!

Desejo a todos uma feliz e santa Páscoa! Que Deus abençoe a todos!
Cardeal Odilo Pedro Scherer

Arcebispo de São Paulo
São Paulo, 26 e 27/03/2016

RITO DA COMUNHÃO 

CANTO DE COMUNHÃO (FX 5) CO 314
Ó morte onde está tua vitória? 
* Cristo ressurgiu, honra e 
glória!

1. Não temos medo de nada. Cristo 
ressuscitou! * A morte foi derrota-
da. Cristo ressuscitou!

2. As trevas foram vencidas. Cris-
to ressuscitou! * Cadeias foram 
rompidas. Cristo ressuscitou!

3. Surgiu a grande esperança. Cris-
to ressuscitou! * Razão de nossa 
confiança. Cristo ressuscitou!

4. Justiça, paz e verdade. Cristo 
ressuscitou! * Constroem a fra-
ternidade. Cristo ressuscitou!

5. Na dor nós temos alívio. Cristo 
ressuscitou! * Conosco faz seu 
convívio. Cristo ressuscitou!

ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO
P. Oremos (silêncio): Guardai, ó 
Deus, a vossa Igreja sob a vossa 
constante proteção para que, re-
novados pelos sacramentos pas-
cais, cheguemos à luz da ressur-
reição. Por Cristo, nosso Senhor. 
T. Amém.

RITOS FINAIS
BÊNÇÃO E DESPEDIDA: 

(Dia de Páscoa, MR 522p  )

P. Que o Deus todo-poderoso vos 
abençoe nesta solenidade pascal e 
vos proteja contra todo pecado.  
T. Amém.
P. Aquele que nos renova para a 
vida eterna, pela ressurreição do 
seu Filho vos enriqueça com o dom 
da imortalidade.
T. Amém.

P. E vós, que transcorridos os 
dias da paixão do Senhor, cele-
brais com alegria a festa Páscoa, 
possais chegar exultantes à festa 
das eternas alegrias.  
T. Amém.
P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai 
e Filho V e Espírito Santo.
T. Amém.

P. Ide, em paz, e o Senhor vos 
acompanhe, aleluia, aleluia! 

T. Graças a Deus, aleluia, aleluia!

CANTO FINAL
 (HL2 130 p) (CO 275)

Cristo venceu, aleluia. Ressusci-
tou, aleluia. * O Pai lhe deu glória 
e poder, eis nosso canto aleluia. 

1. Este é o dia a em que o amor ven-
ceu. Brilhante luz iluminou as trevas. 
* Nós fomos salvos para sempre.

2. Suave aurora veio anunciando 
que nova era foi inaugurada. * 
Nós fomos salvos para sempre.
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