
FOLHETO DE CANTOS 
TEMPO PASCAL A 

 

1. ENTRADA – O RESSUSCITADO -		Frei	Turra	
/: O Ressuscitado vive entre nós!  
Amém, aleluia! :/ 
1. Não temais, irmãos, eu estive morto.  
Mas agora vivo, vivo para sempre! (Ap.1,18) 
2. Não temais, irmãos, eu sou o primeiro.  
Último também, eu sou o vivente (Ap.1,17) 
3. Não temais, irmãos, tenho em mãos as chaves 
Que da morte foram, hoje são vitória (Ap.1,18) 
 
2. ENTRADA – O SENHOR RESSURGIU - Pe. Ney Brasil  
O Senhor ressurgiu aleluia, aleluia! 
É o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia! 
Imolado por nós, aleluia, aleluia! É o Cristo, o 
Senhor, ele vive e venceu, aleluia! 
1. O Cristo, Senhor ressucitou, a nossa esperança 
realizou; vencida a morte para sempre, triunfa a 
vida eternamente! 
2. O Cristo remiu a seus irmãos, ao Pai os conduziu 
por sua mão; no Espirito Santo unida 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 caminhamos! 
 
3. ENTRADA – 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 Messias 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, assumimos real liberdade.  
 
4. ENTRADA – IGREJA PEREGRINA – C. Gabaráin 
1. Todos unidos formamos um só corpo, um povo 
que na Páscoa nasceu. Membros de Cristo, no 
sangue redimidos, Igreja peregrina de Deus. 
Vive conosco a força do Espírito que o Pai por Jesus 
Cristo nos deu. Ele nos move, nos guia e alimenta, 
Igreja peregrina de Deus. 
Somos sobre a terra semente de outro reino, 
somos testemunhas do amor, /: Paz vencendo 
as guerras e luz vencendo as sombras, Igreja 
peregrina de Deus.:/ 
2. Rugem tormentas e às vezes nossa barca parece 
que seu rumo perdeu. Com muito medo, não temos 
confiança, Igreja peregrina de Deus. Uma esperança 
nos enche de alegria, presença que o Senhor 
prometeu. Vamos cantando, pois Eles está conosco, 
Igreja peregrina de Deus. 
 
5. SENHOR, TENDE PIEDADE 
Senhor, tende piedade de nós. 
Senhor, tende piedade de nós. 
Cristo, tende piedade de nós.  
Cristo, tende piedade de nós.  
Senhor, tende piedade de nós. 
Senhor, tende piedade de nós. 

6. ATO PENITENCIAL – SENHOR NOSSA PAZ  
Michelle Girardi 
Senhor, nossa paz, tende piedade de nós. 
Senhor, tende piedade de nós. 
Cristo, nossa Páscoa, tende piedade de nós. 
Cristo, tende piedade de nós.  
Senhor, nossa vida, tende piedade de nós. 
/:Senhor, tende piedade de nós.:/ 
 
7. ATO PENITENCIAL – TENDE COMPAIXÃO  
Pe. José Weber 
Tende compaixão de nós senhor. Por que somos 
pecadores. Manifestai senhor a vossa misericórdia. 
E dai-nos a vossa salvação. (Oração) 
Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende 
piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. 
Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende 
piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. 
 
8. GLÓRIA versão 1: Pe. Ney Brasil / versão 2: Pe. Renato Schuh 
Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos 
homens por ele amados. 
1. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai todo 
poderoso. Nós vos louvamos. Nós vos bendizemos. 
Nós vos adoramos. Nós vos glorificamos.  
2. Nós vos damos graças, por vossa imensa glória. 
Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito.  
Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai.  
3. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade 
de nós. Vós que tirais o pecado do mundo. Acolhei a 
nossa súplica. Vós que estais a direita do Pai. Tende 
piedade de nós.  
4. Só vós sois o Santo. Só o vós o Senhor. Só vós o 
Altíssimo, Jesus Cristo. Com o Espírito Santo na 
glória de Deus Pai. Amém. 
 
9. OFERENDAS – BENDITO SEJAS 
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 pra Ti ó Senhor! 
2. Vidas se encontram no altar de Deus. Gente se 
doa, dom que se imola. Aqui trazemos as nossas 
ofertas. 
 
10. OFERENDAS – BENDITO ÉS TU 
1. Bendito és tu ó Deus criador, revestes o 
mundo da mais fina flor; restauras o fraco que a 
ti se confia e junto aos irmãos, em paz, o envias.  
/: Ó, Deus do universo, és Pai e Senhor, por 
tua bondade recebe o louvor! :/ 
2. Bendito és tu, ó Deus Criador, por quem 
aprendeu o gesto de amor: colher a fartura e ter 
a beleza de ser a partilha dos frutos na mesa! 
 
11. OFERENDAS – 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. 
   



12. OFERENDAS – É PROVA DE AMOR 

1. É prova de amor, junto à mesa partilhar. É sinal 
de humildade nossos dons apresentar. 
Acolhei as oferendas deste vinho e deste pão, 
e o nosso coração também. 
Senhor que vos doastes totalmente por amor, 
fazei de nós o que convém. 
2. Quem vive para si, empobrece o seu viver, quem 
doar a própria vida, vida nova há de colher. 
3. Oferta é bem servir, com amor o nosso irmão. É 
reunir-se nesta mesa e celebrar a redenção. 
 
13. COMUNHÃO – O ESPÍRITO DE DEUS 
1. O Espírito de Deus nos reúne num só corpo. O 
corpo de Cristo nos tornamos. Sinal e instrumento 
do reino do Senhor. A Igreja de Cristo nós 
formamos! 
O mesmo Pão nos alimenta, a mesma fé nos 
faz irmãos. O mesmo Espírito nos sustenta. 
Vida nova ressurreição. 
2. O Espírito de Deus nos conduz para a verdade. 
Verdade de Cristo que liberta. A lei que recebemos é 
a viva lei do amor. Amor que conduz à estrada certa  
3. O Espírito de Deus nos congrega nesta mesa. A 
mesa do corpo do Senhor. Aqui nós estreitamos os 
laços da unidade. E unidos teremos mais vigor! 
4. O Espírito de Deus nos revela Jesus Cristo. O 
Cristo que é Pão da Eucaristia. A todo o que procura 
o sentido de sua vida. Só Deus é a fonte da alegria. 
 
14. COMUNHÃO – SOU VIDA, SOU RESSURREIÇÃO 
 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 companheiros, 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 esperança: 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.  
 
15. COMUNHÃO – O SENHOR É O MEU BOM PASTOR 
1. O Senhor é o meu bom pastor, nada falta, o 
Senhor é meu guia. Pelos prados mais verdes me 
orienta e nas fontes mais puras me acalma. 
2. O Senhor fortalece minh'alma. Por caminhos mais 
retos me guia por amor de seu nome que é santo; 
junto dele me sinto seguro. 
 

3. Se eu andasse por vales escuros ainda assim 
não terei nenhum medo porque está meu Senhor 
junto a mim; me sustenta com sua presença. 
4. Minha mesa é o Senhor quem prepara sob os 
olhos dos meus opressores e com óleo perfuma 
meu rosto. 
É o Senhor quem me dá alegria. 
5.  A bondade me é companheira, sua graça 
perfaz meu caminho. Em seu lar eu me abrigo 
sereno, seu amor me dá força e vida. 
 
16. COMUNHÃO – COM AMOR INFINITO 
Com amor infinito vos amei, diz o Senhor! 
Com amor sincero amareis, amigos meus.  
1. Eu pus meu coração junto ao vosso coração. O 
amor assim esteja em vós! Eu pus a minha vida a 
favor de vossa vida: a vida assim esteja em vós! 
2. Eu pus as minhas mãos sobre os olhos que 
eram cegos. A luz assim esteja em vós! Eu pus 
também meus pés nos caminhos solitários: a 
alegria nasça em vós! 
3. Eu coloquei meu pão nas mãos dos eu tinham 
fome. A força assim retorne a vós! Eu pus a 
minha graça no corpo que sofria: a paz assim 
habite em vós. 
4. Eu pus a minha voz no coração do surdo e 
mudo. A fé assim aumente em vós! Eu pus a 
minha luz diante de quem se perdeu: a esperança 
volte a vós! 
 
17. COMUNHÃO – O PÃO DA VIDA 
O Pão da vida, a comunhão nos une a Cristo 
e aos irmãos /:e nos ensina a abrir as mãos 
para partir, repartir o pão.:/ 
1. Lá no deserto a multidão com fome segue o 
Bom Pastor com sede busca a Nova Palavra 
Jesus tem pena, reparte o pão 
2. Na Páscoa Nova da Nova Lei quando amou-nos 
até o fim partiu o Pão, disse: "Isto é o meu Corpo 
por vós doado: tomai, comei!" 
3. Se neste Pão, nesta Comunhão Jesus, por nós, 
dá a própria vida vamos também repartir os dons 
doar a vida por nosso irmão. 
4. Onde houver fome, reparte o pão e tuas trevas 
hão de ser luz encontrarás Cristo no irmão serás 
bendito do Eterno Pai. 
 
18. RESSUSCITOU NOSSO SALVADOR  
(Surrexit Christus) Jacques Berthier - Taizé  
Oh, oh, oh, oh, ressuscitou nosso Salvador 
Oh, oh, oh, oh, cantemos ao Senhor, 
aleluia! 
 
19. BANHADOS EM CRISTO 
Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. 
As coisas antigas já se passaram, somos nascidos 
de novo. Aleluia, aleluia, aleluia! 

 


