
Aclamação ao Evangelho (4ªf. de Cinzas)
Centro de Pastoral – Setor Dia do Senhor

Jesus Cristo, sois Bendito, sois o Ungido de 
Deus Pai!
Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: Não fecheis 
os corações como em Meriba!

Aclamação ao Evangelho (1º Dom. da Quaresma)
Centro de Pastoral – Setor Dia do Senhor

Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, Palavra, 
Palavra de Deus.
O homem não vive somente de pão, mas de 
toda palavra da boca de Deus.

Aclamação ao Evangelho (1º Dom. da Quaresma)
Reginaldo Veloso / Adenor Leonardo Terra – CF 2003

Louvor e glória a ti, Senhor, /: Cristo Palavra 
de Deus.:/
O homem não vive somente de pão, mas de 
toda palavra da boca de Deus.
 
Aclamação ao Evangelho (2º Dom. da Quaresma)
Centro de Pastoral – Setor Dia do Senhor

Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória.
Numa nuvem resplendente fez-se ouvir a 
voz do Pai: Eis meu Filho muito amado, escu-
tai-o, todos vós!

Aclamação ao Evangelho 
(3º Dom. da Quaresma – Ano A) 
Centro de Pastoral – Setor Dia do Senhor

Glória e louvor a vós, ó Cristo.
Na verdade, sois Senhor, o Salvador do mun-
do. Senhor, dai-me água viva a fim de eu não 
ter sede.

Aclamação ao Evangelho  (4º Dom. da Quaresma) 
Centro de Pastoral – Setor Dia do Senhor

Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Louvor e 
honra a vós, Senhor!
Pois eu sou a luz do mundo, quem nos diz é 
o Senhor; E vai ter a luz da Vida quem se faz 
meu seguidor!

Aclamação ao Evangelho (5º Dom. da Quaresma) 
Centro de Pastoral – Setor Dia do Senhor

Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus.
Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem 
crê em mim não morrerá eternamente.

Então, da nuvem luminosa 
(Comunhão 2º Dom da Quaresma)
Versão: Série Povo de Deus

Refr.: Então, da nuvem luminosa, dizia uma 
voz: “Este é meu Filho amado, escutem sem-
pre o que Ele diz!” 
1. Transborda um poema do meu coração: 
Vou cantar-vos, ó Rei, esta minha canção. 
2. Sois tão belo, o mais belo entre os filhos 
dos homens! Porque Deus, para sempre, vos 
deu sua bênção. 
3. Levai vossa espada de glória no flanco, 
herói valoroso, no vosso esplendor. 
4. Saí para a luta no carro de guerra em de-
fesa da fé, da justiça e verdade! 
5. Vosso trono, ó Deus, é eterno, sem fim; 
vosso cetro real é sinal de justiça.

Se conhecesses o Dom de Deus 
(3º Dom. da Quaresma) – Natalina Grande / Telmo José Tomio

1. Se conhecesses o dom de Deus. Quem é 
que te diz: Dá-me de beber, és tu que lhe 
pedirias e Ele te daria d’água viva, sempre a 
correr! 
Refr.: Senhor, dá-me de beber, vem e me sa-
cia, em tua fonte viva. Senhor, dá-me de be-
ber, vem e me sacia, nesta Santa Eucaristia! 
2. Quem crê em mim, dentro de si, terá, meu 
Santo Espírito, fonte a jorrar, um rio de água 
viva, capaz de saciar, a sua sede, sede de 
Deus!

Vem, meu povo, ao banquete da vida
L: Pe. José Antônio de Oliveira / M: Adenor Leonardo Terra

1. Vem, meu povo, ao banquete da vida; 
nesta mesa eu irei te ensinar: o jejum que 
me agrada é a partilha, a oração que prefiro 
é amar. 
Refr.: Ó Senhor, como é bom ser teu povo! Ser 
Igreja e viver como irmãos! Pelo amor que nos 
tens eu te louvo, por te dares a nós neste pão! 
2. Se desejas sentir já bem perto Nova Pás-
coa da libertação, vem primeiro comigo ao 
deserto do silêncio e da contemplação. 
3. Se o pecado e o mal desfiguram, se te as-
sustam a dor e a cruz; minha graça e perdão 
transfiguram, na Palavra terás nova luz. 
4. Se o cansaço da vida te invade, quando a 
sede de amor te atingir, eu serei aconchego 
e amizade, junto à fonte, esperando por ti. 
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5. Sou Pastor que te dá segurança, que teus 
tímidos passos conduz. Abre os olhos, des-
perta! Levanta! Persevera nas obras da luz! 
6. Toda a morte eu transformo em semen-
te, das amarras eu vim libertar. Junto a mim 
viverás plenamente e feliz poderás caminhar.

Nossa terra visitada (Comunhão – Quaresma Ano A)  
L: Fr. José Moacyr Cardenassi, OFMCap / M: Adenor L. Terra

1. Nossa terra visitada pelo Verbo resplen-
dente: vem abrir os nossos olhos, avivando 
nossas mentes! 
Refr.: (CINZAS) /:Cristo vem nos reconduzir à 
essência do existir!:/ 
(1º DOMINGO) /:No deserto a decisão: só em 
Deus a libertação!:/ 
(2º DOMINGO) /:Na montanha a revelação: 
em Jesus a total visão!:/ 
(3º DOMINGO) /:Água viva és tu, Jesus: vida 
plena que nos conduz!:/ 
(4º DOMINGO) /:Enxergamos a tua luz, o ama-
do Senhor Jesus!:/ 
(5º DOMINGO) /:Despertamos da dormição 
por Jesus, a ressurreição!:/ 
2. Neste tempo favorável, conversão e peni-
tência: ir além dos horizontes ao vencer as 
aparências! 3. Pela vida da Palavra, consciên-
cia e liberdade: o Senhor vem conduzir-nos 
ao festim da caridade! 
4. Egoísmo e violência pelo Cristo derrota-
dos! Oxalá, à semelhança, o façamos irmana-
dos! 
5. A sedenta caminhada deste povo para a 
Fonte, anuncia, sem reservas, o que está por 
trás-os-montes! 
6. Estejamos à escuta do Pastor do mundo 
novo: cada dia é preciso encontrá-lo no seu 
povo! 
7. Existência transformada pela graça rece-
bida, a Palavra permanece ampliando nossa 
vida!

Ato Penitencial Quaresma - Pe. Renato Schuh

1. Senhor, que na água e no Espírito nos 
regenerastes à vossa imagem, tende piedade 
de nós. 
Senhor, tende piedade de nós.
2. Cristo, que enviais o vosso Espírito para 
criar em nós um coração novo, tende pieda-
de de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
3. Senhor, que nos tornais participantes do 
vosso corpo e do vosso sangue, tende pieda-
de de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Louvado sejas, ó Senhor (Hino CF-2017)
L: Pe. José Antônio de Oliveira / M: Wanderson Freitas

1. Louvado sejas, ó Senhor, pela mãe terra, 
que nos acolhe, nos alegra e dá o pão (cf. LS, 
n.1) Queremos ser os teus parceiros na tare-
fa de “cultivar e bem guardar a criação.” 
Refr.: /:Da Amazônia até os Pampas, do Cerra-
do aos Manguezais, chegue a ti o nosso canto 
pela vida e pela paz.:/ 
2. Vendo a riqueza dos biomas que criaste, 
feliz disseste: tudo é belo, tudo é bom! Pra 
cuidar da tua obra nos chamaste a preservar 
e cultivar tão grande dom (cf. Gn 1-2). 
3. Por toda a costa do país espalhas vida; 
são muitos rostos, da Caatinga ao Pantanal: 
Negros e índios, camponeses: gente linda, 
lutando juntos por um mundo mais igual. 
4. Senhor, agora nos conduzes ao deserto e, 
então nos falas, com carinho, ao coração (cf. 
Os 2.16), pra nos mostrar que somos povos 
tão diversos, mas um só Deus nos faz pulsar 
o coração. 
5. Se contemplamos essa “mãe” com re-
verência, não com olhares de ganância ou 
ambição, o consumismo, o desperdício, a 
indiferença se tornam luta, compromisso e 
proteção (cf LS, n.207). 
6. Que entre nós cresça uma nova ecologia 
(cf LS, cap.IV), onde a pessoa, a natureza, a 
vida, enfim, possam cantar na mais perfeita 
sinfonia ao Criador que faz da terra o seu 
jardim.

Jesus erguendo-se da Ceia -  Valdeci Farias

1. Jesus erguendo-se da ceia, jarro e bacia 
tomou. Lavou os pés dos discípulos, este 
exemplo nos deixou. Aos pés de Pedro incli-
nou-se: Ó Mestre, não por quem és? /:Não 
terás parte comigo, se não lavar os teus 
pés.:/ 
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.:/ 
3. Eis como irão reconhecer-vos, como dis-
cípulos meus, se vos amais uns aos outros. 
Disse Jesus para os seus: Dou-vos novo man-
damento, deixo ao partir nova lei: /:Que vos 
ameis uns aos outros, assim como eu vos 
amei.:/

Lamentos do Senhor (M: Clodoaldo Ramos Júnior)

Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende 
piedade de nós. 
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Cruz fiel árvore nobre, que flor e fruto nos 
dais! Árvore alguma se cobre das mesmas 
pompas reais. Lenho que o sangue recobre, 
ao homem Deus sustentais. 
Louvor e glória ao Deus trino, fonte de luz, 
sumo bem. Ao Pai e ao Filho divino, louvor 
eterno convém. Ergamos todos um hino ao 
que de ambos provém. Amém! 

Exultet (Proclamação Pascal) -  Pe. Renato Schuh

Exulte o céu e os anjos triunfantes, mensa-
geiros 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, er-
guendo as velas deste fogo novo, e escutem 
reboando de repente; o aleluia cantado pelo 
povo.    
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!  
Sim, verdadeiramente é bom e justo cantar 
ao Pai de todo o coração, e celebrar seu Fi-
lho Jesus Cristo, tornado para nós, um novo 
Adão.  
Foi Ele quem pagou do outro a culpa, quan-
do por nós à morte se entregou: para apa-
gar 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 reti-
rastes os filhos de Israel, transpondo o Mar 
Vermelho a pé enxuto, rumo à terra onde 
corre leite e mel.  
Ó noite em que a coluna luminosa as trevas 
do pecado dissipou, e aos que creem no 
Cristo em toda a terra em nosso povo eleito 
congregou!  
Ó noite em que Jesus rompeu o inferno, ao 
ressurgir da morte vencedor, de que nos va-
leria ter nascido, se não nos resgatasse seu 
amor?    
Ó Deus, quão estupenda caridade vemos no 
vosso gesto fulgurar: não hesitais em dar o 
próprio Filho, para a culpa dos servos resga-
tar.  

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.   
Pois esta noite lava todo o crime, liberta o 
pecador dos seus grilhões; 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 
o céu e a terra inteira pondo na treva huma-
na 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 de abelha generosa ao Cristo 
ressurgido trouxe a luz: eis de novo a coluna 
luminosa, que o vosso povo pra o céu con-
duz.  
O círio que acendeu as nossas velas possa 
esta noite toda fulgurar; misture sua luz à 
das estrelas, cintile quando o dia despon-
tar.  
Que ele possa agradar-vos como o Filho, que 
triunfou da morte e Vence o mal: Deus, que 
ascende no seu brilho, e um dia voltará, sol 
triunfal! T - Amém.

O Ressuscitado Vive -  Frei Turra

Refr.: /: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, e 
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, a paz convosco este-
ja! Vós sereis felizes crendo sem ter visto. 

O Senhor ressurgiu -  Pe. Ney Brasil 

Refr.: O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia! É 
o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia! Imolado 
por nós, aleluia, aleluia! É o Cristo Senhor, Ele 
vive e venceu, aleluia! 
1. O Cristo Senhor ressuscitou, a nossa espe-
rança realizou: vencida a morte para sem-
pre,  triunfa a vida eternamente! 
2. O Cristo remiu a seus irmãos, ao Pai os 
conduziu por sua mão; no Espírito Santo uni-
da esteja a família de Deus, que é a Igreja!  
3. O Cristo, nossa Páscoa, se imolou, seu 
Sangue da morte nos livrou: incólumes o 
mar atravessamos, e à Terra Prometida ca-
minhamos!
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Eis o Dia do Senhor 
L: Fr. José Moacyr Cardenassi, OFMCap / M: Gilson Celerino

Refr.: /:Eis o Dia do Senhor, celebremos o seu 
eterno amor!:/ 
1. Entre nós a presença do amado, do Mes-
sias que foi imolado! 
2. Ao redor de Jesus a memória: Vida plena 
em nossa história! 
3. Este dia nos trouxe a vitória: Salvação que 
se faz nossa Glória! 
4. Escutamos o Cristo Palavra: a Jesus que 
em seu sangue nos lava. 
5. Ao partimos o Pão da verdade, assumi-
mos real liberdade. 
6. Porta estreita da cruz: avancemos! Ao 
banquete celeste rumemos! 
7. Celebremos até que Ele venha, e constan-
tes à fé nos mantenha!

Bendito sejas! – Pe. José Cândido

1. Bendito sejas, ó Rei da glória. Ressuscita-
do, Senhor da Igreja. Aqui trazemos as nos-
sas ofertas. 
Refr.: Vê com bons olhos nossas humildes 
ofertas. Tudo o que temos, seja pra Ti, ó Se-
nhor. 
2. Vidas se encontram no altar de Deus, gen-
te se doa, Dom que se imola. Aqui trazemos 
as nossas ofertas. 
3. Irmãos da terra, irmãos do céu, juntos 
cantemos glória ao Senhor, aqui trazemos 
as nossas ofertas.

Cristo é o dom do Pai – Ir. Míria T. Kolling

Refr.: Cristo é o dom do Pai que se entregou 
por nós. Aleluia, aleluia. Bendito seja o nosso 
Deus! 
1. Dai graças a Deus pois Ele é bom; Eterno 
por nós é seu amor. 
2. Coragem e força Ele nos dá; fazendo-se 
nosso Salvador. 
3. Eu não morrerei, mas viverei; E, assim, 
louvarei o meu Senhor.

Sou Vida, sou Ressurreição 
(Comunhão para Missas de Páscoa)
L.: Pe. José Antônio de Oliveira; M: Pe. José Carlos Sala

1. Por toda a terra é noite escura e desolada, 
Jesus morreu, o sol se foi, o que há de ser? 
No coração de Madalena é madrugada o 
amor clareia o seu caminho a faz correr. 
/: Porque me buscas entre os mortos? Sou 
vida sou ressurreição! Eu vivo na vida do 
povo, estou onde houver comunhão! :/ 
2. O coração bate mais forte, acelerado, ao 
ver o túmulo que esconde o seu Jesus. O 

olhar procura irrequieto o seu amado, mas 
no vazio encontra apenas uma luz.  
3. A pedra fria que enterrara tantos sonhos, 
já removida não se encontra mais no chão. 
Vai! Anuncia a Boa Nova aos seus amigos, 
leva alegria e esperança aos teus irmãos. 
4. A Boa Nova põe em marcha os compa-
nheiros, seus corações estão aflitos, buscam 
paz. Caminham juntos, um, porém, chega 
primeiro. O que é amado, o que mais ama 
corre mais. 
5. Ninguém jamais sepultará esta esperan-
ça: O Cristo vive e nos convoca a renascer. 
Quem vai com Ele não desiste, não se cansa. 
Ele é o pão que nos sustenta e faz crescer. 
6. Jesus que veio revelar o Deus da vida, por 
este mundo só passou fazendo o bem. Foi 
rejeitado, mas venceu e nos convida a ser 
discípulos amados seus também. 

Hino ao Cristo Redentor (Sequência Pascal)
Ir. Míria T. Kolling 

1. Cantai, cristãos, afinal: “Salve ó vítima pas-
cal!” 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 enfrenta a morte. 
3. O Rei da vida, cativo, é morto, mas reina 
vivo! Responde, pois, ó Maria: No teu cami-
nho o que havia? 
4. “Vi Cristo ressuscitado, o túmulo abando-
nado. 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 
Rei, ó Cristo, piedade!

Ressuscitou nosso Salvador (Surrexit Christus) 
Jacques Berthier - Taizé 

Oh, oh, oh, oh, ressuscitou nosso Salvador
Oh, oh, oh, oh, cantemos ao Senhor, aleluia!
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