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PROCLAMAÇÃO A PÁSCOA
Exulte o céu e os anjos triunfantes, mensageiros 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, erguendo as velas deste fogo novo,
e escute, reboando de repente, o aleluia cantado pelo povo.
E vós, que estais aqui, irmãos queridos, em torno desta chama reluzente,
erguei os corações, e assim unidos invoquemos a Deus onipotente.
Ele, que por seus dons nada reclama, quis que entre os seus levitas me encontrasse:
para cantar a glória desta chama, de sua luz um raio me traspasse!
O Senhor esteja convosco!
Ele está no meio de nós!
Corações ao alto!
O Nosso coração está em Deus!
Demos graças ao Senhor nosso Deus!
É nosso dever e nossa salvação!
Sim, verdadeiramente é bom e justo cantar ao Pai de todo o coração,
e celebrar seu Filho Jesus Cristo, tornado para nós, um novo Adão.
Foi Ele quem pagou do outro a culpa, quando por nós à morte se entregou:
para apagar 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 retirastes os filhos de Israel,
transpondo o mar Vermelho a pé enxuto, rumo à terra onde correm leite e mel.
Ó noite em que a coluna luminosa as trevas do pecado dissipou,
e aos que crêem no Cristo em toda a terra, em novo povo eleito congregou!
Ó noite em que Jesus rompeu o inferno, ao ressurgir da morte vencedor:
de que nos valeria ter nascido, se não nos resgatasse em seu amor?

Ó Deus, quão estupenda caridade vemos no vosso gesto fulgurar:
não hesitais em dar o próprio Filho, para a culpa dos servos resgatar.
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!
Só tu, noite feliz, soubeste a hora em que o Cristo da morte ressurgia;
e é por isso que de ti foi escrito: A noite será luz para o meu dia!
Pois esta noite lava todo 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 ao céu e a terra inteira, pondo na treva humana 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 da abelha generosa ao Cristo ressurgido trouxe a luz:
eis de novo a coluna luminosa, que o vosso povo para o céu conduz.
O círio que acendeu as nossas velas possa esta noite toda fulgurar;
misture sua luz à das estrelas, cintile quando o dia despontar.
Que ele possa agradar-vos como o Filho, que triunfou da morte e vence o mal:
Deus, que a todos ascende no seu brilho, e um dia voltará sol triunfal!
R: Amém
GLÓRIA: Glória a Deus
1. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas!
Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados.
2. 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.
3. 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.
4. 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!

ACLAMAÇÃO: Aleluia
Refrão: Aleluia! Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia!
Aleluia! Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia!
1. Vós povos todos da terra: aleluia! Aleluia!
Vinde, cantai ao Senhor: aleluia! Aleluia!
2. Vinde, louvai nosso Deus: aleluia! Aleluia!
Que seu amor é sem fim: aleluia! Aleluia!
3. Frente à loucura dos homens: aleluia! Aleluia!
Vive a loucura do amor: aleluia! Aleluia!

LADAINHA DE TODOS OS SANTOS
Kyrie eleison
Kyrie eleison
ChrIste eleison
ChrIste eleison
Kyrie eleison
Kyrie eleison
Santa Maria Mãe de Deus
São Miguel
Santos Anjos de Deus
São João Batista

Rogai por nós!
Rogai por nós!
Rogai por nós!
Intercedei por nós!

São José
São Pedro e São Paulo
Santo André
São João

Rogai por nós!
Rogai por nós!
Rogai por nós!
Intercedei por nós!

Santa Maria Madalena
Santo Estevão
Santo Inácio de Antioquia
São Lourenço

Rogai por nós!
Rogai por nós!
Rogai por nós!
Intercedei por nós!

Santas Perpétua e Felicidade
Santa Inês
São Gregório
Santo Agostinho

Rogai por nós!
Rogai por nós!
Rogai por nós!
Intercedei por nós!

Santo Atanásio
São Basílio
São Martinho
São Bento

Rogai por nós!
Rogai por nós!
Rogai por nós!
Intercedei por nós!

São Francisco e São Domingos
São Francisco Xavier
São João Maria Vianney
Santa Catarina de Sena

Rogai por nós!
Rogai por nós!
Rogai por nós!
Intercedei por nós!

Santa Teresa de Jesus
Santa Teresa de Ávila
Santos mártires dos nossos tempos
Todos os Santos e Santas de Deus

Rogai por nós!
Rogai por nós!
Rogai por nós!
Intercedei por nós!

Sede-nos propício
Para que nos livreis de todo o mal

Ouvi-nos, Senhor!
Ouvi-nos, Senhor!

Para que nos livreis de todo o pecado Ouvi-nos, Senhor!
Para que nos livreis da morte eterna
Ouvi-nos, Senhor!
Pela vossa encarnação
Pela vossa ressurreição
Pela efusão do Espírito Santo
Apesar de nossos pecados

Ouvi-nos, Senhor!
Ouvi-nos, Senhor!
Ouvi-nos, Senhor!
Ouvi-nos, Senhor!

(Se houver batismo)

Para que vos digneis dar a nova vida
aos que chamastes ao batismo

Ouvi-nos, Senhor!

(Se não houver batismo)

Para que santifiqueis com a vossa
graça esta água, onde renascerão
os vossos filhos

Ouvi-nos, Senhor!

Jesus Filho do Deus vivo
Cristo, ouvi-nos!
Cristo, atendei-nos!

Ouvi-nos, Senhor!
Cristo, ouvi-nos!
Cristo, atendei-nos!

ASPERSÃO: Água santa ó água pura
Refrão: Água Santa, ó Água Pura! Vem, purifica este povo!
Dá-nos da neve a brancura e um coração sincero, forte, grande e novo! (bis)
1. Lembrança do meu Batismo, grande graça do Senhor!
Que afogou meu egoísmo e regou em mim o amor.
2. Não é do templo por certo que jorram águas assim.
É do coração aberto de quem quis morrer por mim
3. Nós somos raça escolhida, Deus não te quer bem em vão.
Muitos erros tens na vida Deus tem muito mais perdão.

Batiza-me
Batiza-me Senhor no Teu Espírito. Batiza-me Senhor no Teu Espírito.
Batiza-me Senhor no Teu Espírito. Batiza-me, batiza-me Senhor.
E deixa-me sentir, teu fogo de amor, aqui no coração Senhor (bis)
(Lava-me/Inunda-me)
OFERTAS: Bendito sejas ó Rei da glória
1. Bendito sejas ó Rei da glória, ressuscitado Senhor da Igreja.
Aqui trazemos as nossas ofertas.
Refrão: Vê com bons olhos, nossas humildes ofertas,
tudo 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.
3. Maior motivo de oferenda, pois o Senhor ressuscitou, para que todos tivessem vida.
4. Irmãos da terra, irmãos do céu, juntos cantemos, glória ao Senhor.
Aqui trazemos as nossas ofertas.
SANTO
Santo, Santo, Santo! Santo Senhor!
Deus do universo. Santo Senhor!

O céu e a terra. Santo Senhor!
Proclamam a vossa glória. Santo Senhor
Hosana! Hosana! Hosana nas alturas! (bis)
Bendito o que vem. Santo Senhor!
Em nome do Senhor. Santo Senhor!
Hosana, hosana, hosana! Santo Senhor!
Hosana! Hosana! Hosana nas alturas! (bis)

COMUNHÃO: Antes da morte
1. Antes da morte e ressurreição de Jesus. Ele na ceia quis se entregar.
Deu-se em comida e bebida pra nos salvar.
Refrão: E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão,
ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. (bis)
2. Para lembrarmos a morte, a cruz do Senhor. Nós repetimos como Ele fez.
Gestos palavras, até que volte outra vez.
3. Este banquete alimenta o amor dos irmãos. E nos prepara para a glória do céu.
Ele é a força na caminhada pra Deus.
4. Ele é Pão vivo mandado a nós por Deus Pai. Quem o recebe não morrerá!
No último dia vai ressurgir, viverá!
5. Cristo está vivo, ressuscitou para nós. Esta verdade vai anunciar.
A toda terra, com alegria, a cantar.

