
  Ritos Iniciais

1. Canto de Entrada (De pé)

1. Novo Sol brilhou! / A Vida superou / 
sofrimento, dor e morte, tudo enfim. / Nosso 
olhar se abriu. / Deus mesmo se incumbiu 
/ de tomar-nos pela mão, assim.

REFRÃO: O Deus de Amor jamais se 
descuidou. / Em seu vigor, Jesus ressus-
citou!

2. Estender a mão, / abrir o coração, / 
acolher, compartilhar e perdoar / é fazer 
o céu / cumprir o seu papel: / já na terra 
tem de vigorar!

2. Saudação
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo.

T. Amém.

P. O Deus da esperança, que nos cumula 
de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação 
do Espírito Santo, esteja convosco.

T. Bendito seja Deus que nos reuniu no 
amor de Cristo.

Antífona da Entrada (Sl 65,1-2)

Aclamai a Deus, toda a terra, cantai a glória 
de seu nome, rendei-lhe glória e louvor, 
aleluia!

3. Ato Penitencial
P. 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. 
Reconheçamo-nos necessitados da mise-
ricórdia do Pai.   

    (Momento de silêncio)

P. Senhor, nossa paz, tende piedade de 
nós.

T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, nossa páscoa, tende piedade de 
nós.

T. Cristo, tende piedade de nós.

P. Senhor, nossa vida, tende piedade de 
nós.

T. Senhor, tende piedade de nós.

P. Deus todo-poderoso tenha compaixão 
de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna.
T. Amém.

4. Hino de Louvor
P. Glória a Deus nas alturas,

T. e paz na terra aos homens por Ele ama-
dos. / Senhor Deus, rei dos céus, / Deus 
Pai todo-poderoso: / nós vos louvamos, / 
nós vos bendizemos, / nós vos adoramos, 
/ nós vos glorificamos, / nós vos damos 
graças por vossa imensa glória. / Senhor 
Jesus Cristo, Filho Unigênito, / Senhor 

Deus, / Cordeiro de Deus, / Filho de Deus 
Pai. / 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 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.

5. Oração
P. OREMOS: Ó Deus, que o vosso povo 
sempre exulte pela sua renovação espiritu-
al, para que, tendo recuperado agora com 
alegria a condição de filhos de Deus, espere 
com plena confiança o dia da ressurreição. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo.

T. Amém.

Liturgia da Palavra
L. Ouçamos com atenção a Palavra de 
Deus, pois através dela temos a certeza de 
que o Cristo Ressuscitado caminha com 
seu povo, transmitindo a sua paz.
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6. Primeira Leitura
(At 3,13-15.17-19) (Sentados)

Leitura dos Atos dos Apóstolos

Naqueles dias, Pedro se dirigiu ao povo, 
dizendo: 13“O Deus de Abraão, de Isaac, 
de Jacó, o Deus de nossos antepassados 
glorificou o seu servo Jesus. Vós o entre-
gastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que 
estava decidido a soltá-lo. 14Vós rejeitastes 
o Santo e o Justo, e pedistes a libertação 
para um assassino. 15Vós matastes o autor 
da vida, mas Deus o ressuscitou dos mor-
tos, e disso nós somos testemunhas. 17E 
agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes 
por ignorância, assim como vossos chefes. 
18Deus, porém, cumpriu desse modo o que 
havia anunciado pela boca de todos os 
profetas: que o seu Cristo haveria de sofrer. 
19Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, 
para que vossos pecados sejam perdoados”. 
Palavra do Senhor.

T. Graças a Deus.

7. Salmo Responsorial (Sl 4(5),2.4.7.9)

REFRÃO:  Sobre nós fazei brilhar o 
esplendor de vossa face!

1. 2Quando eu chamo, respondei-me, ó 
meu Deus, minha justiça!  Vós que sou-
bestes aliviar-me nos momentos de aflição, 
* atendei-me por piedade e escutai minha 
oração!

2. 4Compreendei que nosso Deus faz 
maravilhas por seu servo, * e que o Senhor 
me ouvirá quando lhe faço a minha prece!

3. 7Muitos há que se perguntam: “Quem 
nos dá felicidade?” * Sobre nós fazei brilhar 
o esplendor de vossa face!

4. 9Eu tranquilo vou deitar-me e na paz 
logo adormeço, * pois só vós, ó Senhor 
Deus, dais segurança à minha vida!

8. Segunda Leitura (1Jo 2,1-5a)

Leitura da Primeira Carta de São João
1Meus filhinhos, escrevo isto para que 
não pequeis. No entanto, se alguém pecar, 
temos junto do Pai um Defensor: Jesus 
Cristo, o Justo. 2Ele é a vítima de expiação 
pelos nossos pecados, e não só pelos nos-
sos, mas também pelos pecados do mundo 

inteiro. 3Para saber que o conhecemos, veja-
mos se guardamos os seus mandamentos. 
4Quem diz: “Eu conheço a Deus”, mas não 
guarda os seus mandamentos, é mentiroso, 
e a verdade não está nele. 5aNaquele, porém, 
que guarda a sua palavra, o amor de Deus é 
plenamente realizado. Palavra do Senhor.

T. Graças a Deus.

9. Aclamação ao Evangelho
REFRÃO: Aleluia, aleluia, aleluia, ale-
luia, aleluia!

1. Vós, povos todos da terra - Aleluia! Ale-
luia! / Vinde, cantai ao Senhor! Aleluia! 
Aleluia! / Vinde, louvai nosso Deus - Ale-
luia! Aleluia! / Que seu Amor é sem fim! 
Aleluia! Aleluia!

2. Frente à loucura dos homens - Aleluia! 
Aleluia! / Vive a loucura do Amor! Aleluia! 
Aleluia! / Vem nos doar, em pessoa - Ale-
luia! Aleluia! / A vida plena que é sua! 
Aleluia! Aleluia!

10. Evangelho (Lc 24,35-48) 

P. O Senhor esteja convosco.

T. Ele está no meio de nós.

P. = Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas.

T. Glória a vós, Senhor.

P. NAQUELE TEMPO, 35os dois discípu-
los contaram o que tinha acontecido no 
caminho, e como tinham reconhecido Jesus 
ao partir o pão. 36Ainda estavam falando, 
quando o próprio Jesus apareceu no meio 
deles e lhes disse: “A paz esteja convos-
co!” 37Eles ficaram assustados e cheios de 
medo, pensando que estavam vendo um 
fantasma. 38Mas Jesus disse: “Por que estais 
preocupados, e por que tendes dúvidas no 
coração? 39Vede minhas mãos e meus pés: 
sou eu mesmo! Tocai em mim e vede! Um 
fantasma não tem carne, nem ossos, como 
estais vendo que eu tenho”. 40E dizendo isso, 
Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. 41Mas 
eles ainda não podiam acreditar, porque 
estavam muito alegres e surpresos. Então 
Jesus disse: “Tendes aqui alguma coisa para 
comer?” 42Deram-lhe um pedaço de peixe 
assado. 43Ele o tomou e comeu diante deles. 
44Depois disse-lhes: “São estas as coisas que 

vos falei quando ainda estava convosco: 
era preciso que se cumprisse tudo o que 
está escrito sobre mim na Lei de Moisés, 
nos Profetas e nos Salmos”. 45Então Jesus 
abriu a inteligência dos discípulos para 
entenderem as Escrituras, 46e lhes disse: 
“Assim está escrito: ‘O Cristo sofrerá e 
ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, 
47e no seu nome serão anunciados a con-
versão e o perdão dos pecados a todas as 
nações, começando por Jerusalém’. 48Vós 
sereis testemunhas de tudo isso”. Palavra 
da Salvação.

T. Glória a vós, Senhor.

11. Homilia (Sentados)

Momento de silêncio para meditação pessoal.

12. Profissão de Fé (De pé)

P. Creio em Deus Pai todo-poderoso,

T. criador do céu e da terra. / E em Jesus 
Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, / 
que foi concebido pelo poder do Espírito 
Santo; / nasceu da Virgem Maria; / pade-
ceu sob Pôncio Pilatos, / foi crucificado, 
morto e sepultado. / Desceu à mansão 
dos mortos; / ressuscitou ao terceiro dia, 
/ subiu aos céus; / está sentado à 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.

13. Preces da Comunidade
P. Irmãos e irmãs, imploremos ao Cristo 
Senhor, que intercede por nós junto do Pai, 
que os seus fiéis sejam testemunhas da sua 
Ressurreição, dizendo:
T. Senhor, ouvi a nossa oração.
1. Pela Igreja, presente no mundo inteiro: 
que ela seja sempre Mãe e Mestra da ver-
dade e, com a sabedoria do Espírito Santo, 
ilumine todos os homens com a Palavra que 
gera vida de salvação, rezemos ao Senhor:
2. Pelos que nos governam: que as suas 
vidas sejam sempre iluminadas pela ressur-
reição do Cristo, a fim de estarem sempre 
dispostos a servir o povo com justiça e 
dignidade, rezemos ao Senhor:



3. Por todos nós, que participamos desta 
celebração eucarística: que as nossas vidas 
sejam sempre um reflexo da presença de 
Jesus para aqueles que vierem ao nosso 
encontro durante essa semana, rezemos 
ao Senhor:
4. Por todos os missionários, evangeli-
zadores e catequistas: que, anunciando o 
Cristo a todos os homens, levem sempre 
consigo a alegria do anúncio da Boa Nova, 
rezemos ao Senhor:
5. Pelos nossos irmãos sofredores: que, 
contemplando o Cristo sofredor e glorioso, 
se unam ao seu sacrifício pela salvação de 
todos, rezemos:   

    (Outras intenções)

P. Acolhei, Salvador da humanidade, as 
preces que vos apresentamos e  fazei de nós 
testemunhas da vossa Palavra no mundo, 
aonde nos enviais. Vós que viveis e reinais 
por todos os séculos dos séculos.

T. Amém.

 Liturgia Eucarística
14. Canto das Ofertas (Sentados)

REFRÃO: As nossas ofertas de vinho e de 
pão / celebram a glória da Ressurreição, 
/ a glória da Ressurreição.
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.

15. Convite à Oração (De pé)

P. Orai, irmãos e irmãs, para que esta 
nossa família, reunida em nome de Cristo, 
possa oferecer um sacrifício que seja aceito 
por Deus Pai todo-poderoso.

T.  Receba o Senhor por tuas mãos este 
sacrifício, para glória do seu nome, para 
nosso bem e de toda a santa Igreja.

16. Oração Sobre as 
Oferendas
P. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa 
Igreja em festa. Vós, que sois a causa de 
tão grande júbilo, concedei-lhe também a 
eterna alegria. Por Cristo, nosso Senhor.

T. Amém.

17. Oração Eucarística III
Prefácio da Páscoa, II
A vida nova em Cristo

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 
tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, 
foi imolado. Por ele, os filhos da luz nascem 
para a vida eterna; e as portas do Reino 
dos céus se abrem para os fiéis redimidos. 
Nossa morte foi redimida pela sua e na sua 
ressurreição ressurgiu a vida para todos. 
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, / Senhor, Deus 
do universo! / O céu e a terra proclamam 
a vossa glória. / Hosana nas alturas! / 
Bendito o que vem em nome do Senhor! 
/ Hosana nas alturas!

P. 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!

P. 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!

P. 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. 

Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou 
o cálice em suas mãos, deu graças nova-
mente, e o deu a seus discípulos, dizendo: 

TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLI-
CE 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. 

Eis o mistério da fé!

T. Salvador do mundo, salvai-nos, vós 
que nos libertastes pela cruz e ressur-
reição.

P. 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!

P. Olhai com bondade a oferenda da vos-
sa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos 
reconcilia convosco e concedei que, ali-
mentando-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!

P. Que ele faça de nós uma oferenda perfeita 
para alcançarmos a vida eterna com os vos-
sos santos: a Virgem Maria, Mãe de Deus, 
São José, seu esposo, os vossos Apóstolos e 
Mártires, N. (o santo do dia ou o padroeiro) 
e todos os santos, que não cessam de inter-
ceder por nós na vossa presença.

T. Fazei de nós uma perfeita oferenda!



P. E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que 
este sacrifício da nossa reconciliação esten-
da 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 N., o nosso Bispo N., com os 
bispos do mundo inteiro, o clero e todo o 
povo que conquistastes.

T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

P. 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!

P. 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!

P. Por ele dais ao mundo todo bem e toda 
graça. 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.

18. Rito da Comunhão
P. Obedientes à Palavra do Salvador e 
formados por seu divino ensinamento, 
ousamos dizer:

T. Pai nosso...    (O celebrante continua...)

19. Canto de Comunhão
1. Este é o hino do povo de Deus, / que 
caminha pra união. / Venham todos à 
comunhão / com Jesus e com nosso irmão.

REFRÃO: Cristo ressuscitou, Cristo res-
suscitou, / vive no nosso meio, aleluia! (2x)

2. Meus irmãos, venham todos cear, / é 
a ceia da ressurreição. / O Cordeiro está 
imolado, / celebremos a salvação.

3. Quem comer deste pão viverá, / é o Pão 
vivo que vem do céu; / esperemos a salvação, 
/ novos céus, nova terra.

4. No Senhor fomos redimidos, / no seu 
Sangue lavados fomos. / Sua cruz é liber-
tação, / Jesus Cristo é nosso irmão.

5. Quem nos vir sempre reunidos, / vai 
dizer: como são unidos. / Nossos sonhos 
se realizaram, / quem tem fé vive a eter-
nidade.

Momento de silêncio para oração pessoal.

Antífona da Comunhão  

 (Lc 24,46-47)

Era preciso que o Cristo padecesse e ao 
terceiro dia ressurgisse dos mortos; e que 
em seu nome fosse pregado a todas as 
nações o arrependimento para o perdão 
dos pecados, aleluia!

20. Depois da Comunhão (De pé)

P. OREMOS: Ó Deus, olhai com bondade 
o vosso povo e concedei aos que renovastes 
pelos vossos sacramentos a graça de chegar 
um dia à glória da ressurreição da carne. 
Por Cristo, nosso Senhor.

T. Amém.

Ritos Finais

21. Vivência
L. Voltemos aos nossos lares repletos do 
desejo de transmitir a esperança a todos 
que encontrarmos, e estejamos disponíveis 
àqueles que mais necessitarem da nossa 
ajuda. 

22. Bênção Final e Despedida
P. O Senhor esteja convosco.

T. Ele está no meio de nós.

P. Deus, que pela ressurreição do seu Filho 

Único vos deu a graça da redenção e vos 
adotou como filhos e filhas, vos conceda 
a alegria de sua bênção.

T. Amém.

P. Aquele que, por sua morte, vos deu 
a eterna liberdade, vos conceda, por sua 
graça, a herança eterna.

T. Amém. 

P. E, vivendo agora retamente, possais no 
céu unir-vos a Deus, para o qual, pela fé, já 
ressuscitastes no batismo.

T. Amém.

P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai 
e Filho = e Espírito Santo.

T. Amém.

P. Levai a todos a alegria do Senhor Res-
suscitado. Ide em paz e o Senhor vos acom-
panhe. 

T. Graças a Deus.

23. Canto Final
1. Ressuscitou o Rei da Glória, / Cristo 
venceu por amor. / Canta, celebra a vitória, 
/ Cristo hoje ressuscitou.

REFRÃO: Cristo vive (2x), Cristo reina 
(2x), / Cristo impera (2x). / Ressuscitou, 
meu Senhor. 

2. Cristo Jesus ressurgindo, / a Luz vence a 
escuridão. / Ó morte, onde está tua vitória, 
/ na festa da ressurreição? 

3. O Pai nos dá Jesus Cristo, / Filho da 
Virgem Maria. / Pelo Espírito Santo, / fonte 
de amor e alegria. 

4. Cantai louvores e glória, / é para nós 
novo dia. / O Cristo se faz alimento, / é Pão 
na Eucaristia.

LIV R AR IA E EDITOR A NOSSA SENHOR A DA PAZ: Rua Joana Angél ica, 71 – Ipanema 
CEP: 22420 -030 – R io de Janeiro, RJ – Brasi l – Tel . :  (21) 2521-7299 - Fa x : (21) 2513-2955 – editora@nspaz.org.br

COM APROVAÇÃO ECLESIÁSTICA
Publicação da Coordenação de Pastoral da Arquidiocese do Rio de Janeiro. 

Rua Benjamin Constant, 23 – CEP 20241-150 – Rio de Janeiro, RJ – Telefax: 2292-3132.
Cantos selecionados pela Comissão Arquidiocesana de Música Sacra.

PORTAL DA ARQUIDIOCESE 
DO RIO DE JANEIRO

www.arquidiocese.org.br

LEITURAS DA SEMANA 
19/2a FEIRA: At 6,8-15; Sl 118(119); Jo 6,22-29; 20/3a FEIRA: At 7,51-8,1a; Sl 30(31); Jo 6,30-35; 21/4a FEIRA: Sto. Anselmo, 
BDr: At 8,1b-8; Sl 65(66); Jo 6,35-40; 22/5a FEIRA: At 8,26-40; Sl 65(66); Jo 6,44-51; 23/6a FEIRA: Sto. Adalberto, BMt; S. Jorge, 
Mt.: At 9,1-20; Sl 116(117); Jo 6,52-59; 24/SÁBADO: S. Fidélis Sigmaringa, PresbMt.: At 9,31-42; Sl 115(116B); Jo 6,60-69.

ORAÇÃO DO DIZIMISTA            
“Recebei, Senhor, a minha oferta. / Não é uma 
esmola, porque não sois mendigo! / Não é um 
auxílio, porque não precisais dele! / Também não 
é o que me sobra, que vos ofereço. / Esta oferta 
representa minha gratidão! / Pois o que tenho eu 
o recebi de vós. / Amém!”


