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†SANTUÁRIO BASÍLICA DO DIVINO PAI ETERNO†
†TRINDADE – GO. CORAÇÃO DO BRASIL †
TRINDADE, 03 DE ABRIL DE 2021
SÁBADO SANTO
COR LITÚRGICA: BRANCA
20:00hr

O SENHOR RESSUSCITOU VERDADEIRAMENTE.
ALELUIA!!

ANIMADOR: Irmãos e irmãs, boa noite! A nossa saudação
carinhosa a todos aqueles que rezam conosco nesta noite santa pela
tv pai eterno sejam todos muito bem vindos!
_____________________________________________________
ANIMADOR: Se no presépio o amor eterno tornou-se criança, na

noite da Páscoa o amor é ressurreição. Aquele que nos amou até o
fim, agora está coroado de glória, pois o Pai agradou-se com tudo o
que Ele fez. Nesta noite santa, noite de luz que dissipa as trevas,
ressoe por toda a terra e em cada coração a certeza de que a vida
sempre vence a morte. Aleluias, hoje e para sempre.
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Voltemos nosso olhar para a porta da nave central do santuário e
celebremos, com fervor, esta noite santa do senhor com a benção
do fogo novo.

RITOS INICIAIS

(Com as luzes apagadas se dá o início da celebração na nave
principal, porém o altar esteja forrado.)
PRESIDENTE: Meus irmãos e minhas irmãs: nesta noite santa, em
que nosso Senhor Jesus Cristo passou da morte à vida, a Igreja
convida seus filhos dispersos por toda a terra para se reunirem em
vigília e oração. Se comemorarmos a Páscoa do Senhor ouvindo sua
palavra e celebrando seus mistérios, podemos ter a firme esperança
de participar de seu triunfo sobre a morte e de sua vida em Deus.

BENÇÃO DO FOGO NOVO

(Enquanto o fogo espalha pela fogueira, cantar novamente e várias

vezes o refrão:)
(32º Curso: 09.06, p. 52, faixa 54)
Ó luz do Senhor / que vem sobre a Terra, / inunda meu ser /
permanece em nós!
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ANIMADOR: Em profundo silêncio, acompanhemos a benção do
fogo novo.
PRESIDENTE: OREMOS.
Ó DEUS, que pelo vosso Filho trouxestes àqueles que creem o clarão
da vossa luz, santificai † este novo fogo. Concedei que a festa da Páscoa
acenda em nós tal desejo do céu, que possamos chegar purificados à
festa da luz eterna. Por Cristo, nosso Senhor.
T.: Amém!

PREPARAÇÃO DO CÍRIO PASCAL

(Recolhem-se as brasas da fogueira para incensar o Círio.)
ANIMADOR: Acompanhemos os gestos do presidente que marca

o círio com os sinais da morte e ressurreição de Cristo.
(Ao realizar esses ritos, o presidente diz:)
PRESIDENTE:
A. CRISTO, ONTEM E HOJE (faz a incisão da haste vertical);
B. PRINCÍPIO E FIM (faz a incisão da haste horizontal);
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C. ALFA (grava a letra alfa no alto da haste vertical);
D. E ÔMEGA (grava a letra ômega embaixo da haste vertical);
E. A ELE O TEMPO (grava o primeiro algarismo do ano em curso no

ângulo esquerdo superior da cruz);
F. E A ETERNIDADE (grava o segundo algarismo no ângulo direito

superior);
G. A GLÓRIA E O PODER (grava o terceiro algarismo no ângulo

esquerdo inferior);
H. PELOS SÉCULOS SEM FIM. AMÉM (grava o quarto algarismo

no ângulo direito inferior).
(Agora, o presidente da celebração toma cinco grãos de incenso, que
simbolizam as chagas de Jesus, e os crava na cruz, dizendo:)
A. POR SUAS SANTAS CHAGAS (primeiro grão de incenso na ponta

superior da haste vertical da cruz);
B. SUAS CHAGAS GLORIOSAS (segundo grão de incenso no

meio da cruz);
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C. O CRISTO SENHOR (terceiro grão de incenso na ponta inferior

da haste vertical);
D. NOS PROTEJA (quarto grão de incenso na ponta esquerda da

haste horizontal);
E. E NOS GUARDE. AMÉM (quinto grão de incenso na ponta

direita da haste horizontal).
(O presidente acende o círio pascal com o fogo novo, dizendo:)
PRESIDENTE: A luz do Cristo que ressuscita resplandecente
dissipe as trevas de nosso coração e nossa mente.

(Nesse momento o presidente incensa solenemente o Círio Pascal.)
PROCISSÃO DE ENTRADA COM O CÍRIO

DIÁCONO: Eis a luz de cristo!
T.: Demos graças a Deus!

(Inicia-se a procissão precedida pelo diácono ou com um sacerdote
previamente preparado, com o Círio Pascal; se for usado incenso,
o turiferário com o turíbulo aceso vai à frente do presidente; no
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meio da Igreja o presidente para e, erguendo o Círio, canta outra
vez:)
DIÁCONO: Eis a luz de cristo!
T.: Demos graças a Deus!

Os acólitos acendem as velas no Círio Pascal e saem pela igreja
acendendo as velas da assembleia. Enquanto isso a assembleia
continua em profundo silêncio e oração)
(Chegando ao altar o diacono volta-se para o povo e canta pela
terceira vez:)
DIÁCONO: Eis a luz de cristo!
T.: Demos graças a Deus!

(Neste momento acendem-se os capiteis e as luzes da cúpula)
(O Círio Pascal é colocado no seu lugar de destaque; o
presidente incensa o Círio Pascal, porém as velas do altar só são
acesas durante o Cântico do Hino de Louvor.)
(Chegando ao altar, o sacerdote vai para a sua cadeira. O diácono
coloca o Círio Pascal no candelabro, no centro do presbitério ou
junto ao ambão. Depois de colocado o incenso, se for o caso, o
diácono, como para o Evangelho da Missa, pede a bênção ao
sacerdote, que diz em voz baixa:

7

P – Que o Senhor esteja em teu coração e em teus lábios, para que
possa proclamar dignamente a sua Páscoa: em nome do Pai e do
Filho e do Espírito Santo.

O diácono – ou na falta dele, o sacerdote –, incensa, se for o caso, o
livro e o Círio. Faz a proclamação da Páscoa, do ambão ou no
púlpito, estando todos de pé e com as velas acesas.)
PROCLAMAÇÃO DA PÁSCOA

EXULTE
(Nesse momento o diácono incensa o livro e canta a Proclamação
da 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.
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— 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 creem no Cristo em toda a terra em novo povo eleito
congregou!
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— 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!
— 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 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 de 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 acende no seu brilho, e um dia
voltará, sol triunfal.
T.: AMÉM! (CANTADO)
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(Neste momento o animador pede para à assembleia apagar as
velas)
LITURGIA DA PALAVRA

PRESIDENTE: Meus irmãos e minhas irmãs, tendo iniciado
solenemente esta vigília, ouçamos, no recolhimento desta noite, a
Palavra de Deus. Vejamos como Ele salvou outrora seu povo e,
nestes últimos tempos, enviou seu Filho como Redentor. Peçamos
que nosso Deus leve à plenitude a salvação inaugurada na Páscoa.
PRIMEIRA LEITURA (1,1.26-31a)
Leitura do Livro do Gênesis

(1,1.26-31a) – 1No princípio, Deus criou o céu e a terra. 26Deus
disse: “Façamos o homem à nossa imagem e segundo a nossa
semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves
do céu, sobre os animais de toda a terra e sobre todos os répteis que
rastejam sobre a terra”. 27E Deus criou o homem à sua imagem, à
imagem de Deus ele o criou: homem e mulher os criou. 28E Deus
os abençoou e lhes disse: “Sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a
terra e submetei-a! Dominai sobre os peixes do mar, sobre os
pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a
terra”. 29E Deus disse: “Eis que vos entrego todas as plantas que
dão semente sobre a terra, e todas as árvores que produzem fruto
com sua semente, para vos servirem de alimento. 30E a todos os
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animais da terra, e a todas as aves do céu, e a tudo o que rasteja sobre
a terra e que é animado de vida, eu dou todos os vegetais para
alimento”. E assim se fez. 31E Deus viu tudo quanto havia feito, e
eis que tudo era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã: sexto
dia.

Palavra do Senhor.
T – Graças a Deus.

SALMO RESPONSORIAL (SL 103)
R./ Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai.
— Bendize, ó minha alma, ao Senhor!/ Ó meu Deus e meu Senhor,
como sois grande!/ De majestade e esplendor vos revestis/ e de luz
vos envolveis como num manto.
— A terra vós firmastes em suas bases,/ ficará firme pelos séculos
sem fim;/ os mares a cobriam como um manto,/ e as águas
envolviam as montanhas.
— Fazeis brotar em meio aos vales as nascentes/ que passam
serpeando entre as montanhas;/ às suas margens vêm morar os
passarinhos,/ entre os ramos eles erguem o seu canto.
— De vossa casa as montanhas irrigais,/ com vossos frutos saciais a terra
inteira;/ fazeis crescer os verdes pastos para o gado/ e as plantas que
são úteis para o homem.
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— Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras,/ e que sabedoria
em todas elas!/ Encheu-se a terra com as vossas criaturas!/ Bendize,
ó minha alma, ao Senhor!

ORAÇÃO

PRESIDENTE: DEUS ETERNO e todo-poderoso, que
dispondes de modo admirável todas as vossas obras, dai aos que
foram resgatados pelo vosso Filho a graça de compreender que o
sacrifício do Cristo, nossa Páscoa, na plenitude dos tempos,
ultrapassa em grandeza a criação do mundo realizada no princípio.
Por Cristo, nosso Senhor.
T – Amém.
SEGUNDA LEITURA (Êx 14,15 – 15,1)
Leitura do Livro do Êxodo:
Naqueles dias, 15o Senhor disse a Moisés: “Por que clamas a mim
por socorro? Dize aos filhos de Israel que se ponham em marcha.
Quanto a ti, ergue a vara, estende o braço sobre o mar e divide-o,
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para que os filhos de Israel caminhem em seco pelo meio do mar.
De minha parte, endurecerei o coração dos egípcios, para que sigam
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atrás deles, e eu seja glorificado às custas do Faraó, e de todo o seu
exército, dos seus carros e cavaleiros. 18E os egípcios saberão que eu
sou o Senhor, quando eu for glorificado às custas do Faraó, dos seus
carros e cavaleiros”.
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Então, o anjo do Senhor, que caminhava à frente do acampamento
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dos filhos de Israel, mudou de posição e foi para trás deles; e com
ele, ao mesmo tempo, a coluna de nuvem, que estava na frente,
colocou-se atrás, 20inserindo-se entre o acampamento dos egípcios e
o acampamento dos filhos de Israel. Para aqueles a nuvem era
tenebrosa, para estes, iluminava a noite. Assim, durante a noite
inteira, uns não puderam aproximar-se dos outros.
Moisés estendeu a mão sobre o mar, e durante toda a noite o Senhor
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fez soprar sobre o mar um vento leste muito forte; e as águas se
dividiram. 22Então, os filhos de Israel entraram pelo meio do mar a pé
enxuto, enquanto as águas formavam como que uma muralha à direita
e à esquerda. 23Os egípcios puseram-se a persegui-los, e todos os
cavalos do Faraó, carros e cavaleiros os seguiram mar adentro.
Ora, de madrugada, o Senhor lançou um olhar, desde a coluna de
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fogo e da nuvem, sobre as tropas egípcias e as pôs em pânico.
Bloqueou as rodas dos seus carros, de modo que só a muito custo
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podiam avançar. Disseram, então, os egípcios: “Fujamos de Israel!
Pois o Senhor combate a favor deles, contra nós”. 26O Senhor disse a
Moisés: “Estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem
contra os egípcios, seus carros e cavaleiros”. 27Moisés estendeu a mão
sobre o mar e, ao romper da manhã, o mar voltou ao seu leito
normal, enquanto os egípcios, em fuga, corriam ao encontro das
águas, e o Senhor os mergulhou no meio das ondas.
As águas voltaram e cobriram carros, cavaleiros e todo o exército do
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Faraó, que tinha entrado no mar em perseguição a Israel. Não
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escapou um só. 29Os filhos de Israel, ao contrário, tinham passado a
pé enxuto pelo meio do mar, cujas águas lhes formavam uma
muralha à direita e à esquerda.
Naquele dia, o Senhor livrou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu
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os egípcios mortos nas praias do mar, 31e a mão poderosa do Senhor
agir contra eles. O povo temeu o Senhor, e teve fé no Senhor e em
Moisés, seu servo. 15,1Então, Moisés e os filhos de Israel cantaram ao
Senhor este cântico:

Cantemos ao Senhor, / cantemos ao Senhor, / cantemos ao Senhor
que fez brilhar a sua glória!
1. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória: / precipitou
no mar Vermelho o cavalo e o cavaleiro! 2. O Senhor é minha força,
é a razão do meu cantar, / pois foi ele neste dia para mim libertação!
/ Ele é meu Deus e o louvarei, Deus de meu pai, e o honrarei.

3. O Senhor é um Deus guerreiro / o seu nome é “Onipotente”: /
4Os soldados e os carros do Faraó jogou no mar, / seus melhores
capitães afogou no mar Vermelho.

5Afundaram como pedras e as ondas os cobriram. / 6Ó Senhor, o
vosso braço é duma força insuperável! / Ó Senhor, o vosso braço
esmigalhou os inimigos! / Ó Senhor, o vosso braço esmigalhou os
inimigos!
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17Vosso povo levareis e o plantareis em vosso Monte, / no lugar que
preparastes para a vossa habitação, / no Santuário construído pelas
vossas próprias mãos. / 18O Senhor há de reinar eternamente, pelos
séculos!

ORAÇÃO

PRESIDENTE: Ó Deus, vemos brilhar ainda em nossos dias as
vossas antigas maravilhas. Como manifestastes outrora o vosso
poder, libertando um só povo da perseguição do Faraó, realizais
agora a salvação de todas as nações, fazendo-as renascer nas águas
do batismo. Concedei a todos os seres humanos tornarem-se filhos
de Abraão e membros do vosso povo eleito. Por Cristo, nosso
Senhor.
T – Amém.

TERCEIRA LEITURA (Is 55,1-11)
Leitura do Livro do Profeta Isaías
Assim diz o Senhor: 1“Ó vós todos que estais com sede, vinde às
águas; vós que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde e comei,
vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite, sem nenhuma
paga. 2Por que gastar dinheiro com outra coisa que não o pão,
desperdiçar o salário senão com satisfação completa? Ouvi-me com
atenção, e alimentai-vos bem, para deleite e revigoramento do vosso
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corpo. 3Inclinai vosso ouvido e vinde a mim, ouvi e tereis vida; farei
convosco um pacto eterno, manterei fielmente as graças concedidas
a Davi. 4Eis que fiz dele uma testemunha para os povos, chefe e
mestre para as nações. 5Eis que chamarás uma nação que não
conhecias, e acorrerão a ti povos que não te conheciam, por causa
do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, que te glorificou. 6Buscai
o Senhor, enquanto pode ser achado; invocai-o, enquanto ele está
perto. 7Abandone o ímpio seu caminho, e o homem injusto, suas
maquinações; volte para o Senhor, que terá piedade dele, volte para
nosso Deus, que é generoso no perdão. 8Meus pensamentos não
são como os vossos pensamentos e vossos caminhos não são como
os meus caminhos, diz o Senhor. 9Estão meus caminhos tão acima
dos vossos caminhos e meus pensamentos acima dos vossos
pensamentos, quanto está o céu acima da terra. 10Como a chuva e
a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e
fecundar a terra, e fazê-la germinar e dar semente, para o plantio e
para a alimentação, 11assim a palavra que sair de minha boca: não
voltará para mim vazia; antes, realizará tudo que for de minha
vontade e produzirá os efeitos que pretendi, ao enviá-la”.

Palavra do Senhor.
T – Graças a Deus.

CÂNTICO DE ISAÍAS

Com alegria bebereis / do manancial da salvação.
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2Eis o Deus, meu Salvador, eu confio e nada temo; / o Senhor é
minha força, meu louvor e salvação. / 3Com alegria bebereis do
manancial da salvação. / Com alegria bebereis do manancial da
salvação
4bE direis naquele dia: “Dai louvores ao Senhor, / invocai seu santo
nome, anunciai suas maravilhas, / dentre os povos proclamai que
seu nome é o mais sublime. / Entre os povos proclamai que seu
nome é o mais sublime.

5Louvai cantando ao nosso Deus, que fez prodígios e portentos, /
publicai em toda a terra suas grandes maravilhas! / 6Exultai cantando
alegres, habitantes de Sião, / porque é grande em vosso meio o Deus
Santo de Israel!

ORAÇÃO

PRESIDENTE: Deus eterno e todo-poderoso, única esperança do
mundo, anunciastes pela voz dos profetas os mistérios que hoje se
realizam. Aumentai o fervor do vosso povo, pois nenhum dos vossos
filhos conseguirá progredir na vida sem o auxílio da vossa graça. Por
Cristo, nosso Senhor.
T – Amém.
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HINO DE LOUVOR

ANIMADOR: O Senhor ressuscitou! Glória a Deus no mais alto
dos céus. Cantemos jubilosos nosso hino de louvor.

(Tocar os sinos durante o gloria)
1. Glória a Deus nos altos céus! / Paz na terra a seus amados! / A
vós louvam, Rei celeste, / os que foram libertados!
Glória a Deus / lá nos céus, / e paz aos seus! Amém!
2. Deus e Pai, nós vos louvamos, / adoramos, bendizemos; / damos
glória ao vosso nome, / vossos dons agradecemos!
3. Senhor nosso, Jesus Cristo, / Unigênito do Pai, / vós, de Deus
Cordeiro Santo, / nossas culpas perdoai!
4. Vós, que estais junto do Pai, / como nosso intercessor, / acolhei
nossos pedidos, / atendei nosso clamor!
5. Vós somente sois o Santo, / o Altíssimo, o Senhor, / com o
Espírito Divino, / de Deus Pai no esplendor.

ORAÇÃO

PRESIDENTE: Ó DEUS, que iluminais esta noite santa com a
glória da ressurreição do Senhor, despertai na vossa Igreja o espírito
filial, para que, inteiramente renovados, vos sirvamos de todo o
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coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo.
— Amém.
QUARTA LEITURA (Rm 6,3-11)
Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos:
Irmãos: 3Será que ignorais que todos nós, batizados em Jesus Cristo,
é na sua morte que fomos batizados? 4Pelo batismo na sua morte, fomos
sepultados com ele, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela
glória do Pai, assim também nós levemos uma vida nova.
5

Pois, se fomos de certo modo identificados a Jesus Cristo por

uma morte semelhante à sua, seremos semelhantes a ele também
pela ressurreição.
6

Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo,

para que seja destruído o corpo de pecado, de maneira a não mais
servirmos ao pecado. 7Com efeito, aquele que morreu está livre do
pecado.
8

Se, pois, morremos com Cristo, cremos que também viveremos

com ele. 9Sabemos que Cristo ressuscitado dos mortos não morre
mais; a morte já não tem poder sobre ele. 10Pois aquele que morreu,
morreu para o pecado uma vez por todas; mas aquele que vive, é
para Deus que vive.
11

Assim, vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivos

para Deus, em Jesus Cristo.
— Palavra do Senhor.
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— Graças a Deus.

Salmo 117/118
Aleluia, aleluia, aleluias ao Senhor! Aleluia, aleluia, aleluia ao
Salvador!
1. Daí graças ao Senhor porque ele é bom! "Eterna é a sua
misericórdia!" A casa de Israel agora o diga: "Eterna é a sua
misericórdia!"
2. A mão direita do Senhor fez maravilhas, a mão direita do Senhor
me levantou, a mão direita do Senhor fez maravilhas, não morrerei,
mas ao contrário, viverei para contar as grandes obras do Senhor!
3. A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra
angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso: que maravilhas ele fez
a nossos olhos!

EVANGELHO

( O coral de maneira solene inicia-se o aleluia)
Aleluia! Rendei graças ao Senhor
Aleluia! (3x) Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
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Rendei graças ao Senhor!/ Que seu amor é sem fim!/ Diga o povo
de Israel:/ Que seu amor é sem fim!/ Digam os seus sacerdotes:/
Que seu amor é sem fim!/ Digam todos que o temem:/ Que seu
amor é sem fim!
Eis o dia do Senhor!/ Alegres nele exultemos!/ Que nos salve,
imploremos,/ alegres nele exultemos!/ Bem-vindos à sua casa,/
alegres nele exultemos!/ Nós todos, os seus amados!/ Alegres nele
exultemos!
EVANGELHO (Mc 16,1-7)
— O Senhor esteja convosco.
— Ele está no meio de nós.
— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo † segundo
Marcos
— Glória a vós, Senhor.
1

Quando passou o sábado, Maria Madalena e Maria, a mãe de

Tiago, e Salomé, compraram perfumes para ungir o corpo de Jesus.
2

E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, elas

foram ao túmulo.
3

E diziam entre si: “Quem rolará para nós a pedra da entrada do

túmulo?”
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4

Era uma pedra muito grande. Mas, quando olharam, viram que a

pedra já tinha sido retirada. 5Entraram, então, no túmulo e viram um
jovem, sentado ao lado direito, vestido de branco.
6

Mas o jovem lhes disse: “Não vos assusteis! Vós procurais Jesus

de Nazaré, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui. 7Vede
o lugar onde o puseram. Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que
ele irá à vossa frente, na Galileia. Lá vós o vereis, como ele mesmo
tinha dito”.
— Palavra da Salvação.
— Glória a vós, Senhor.

HOMILIA

LITURGIA BATISMAL

ANIMADOR: Invoquemos hoje as testemunhas do Evangelho.

Que roguem a Deus por todos aqueles que receberão os
sacramentos de iniciação, por nós e por todos os batizados e
batizadas.
(Não se ajoelha, por ser tempo pascal.)
LADAINHA DE TODOS OS SANTOS

Kyrie, eleison. / Kyrie, eleison.
Christe, eleison. / Christe, eleison.
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Kyrie, eleison. / Kyrie, eleison.

Santa Maria, Mãe de deus, / rogai por nós.
São Miguel, / rogai por nós.
Santos Anjos de Deus, / rogai por nós.
São João Batista, / intercedei por nós.
São José, / rogai por nós.
São Pedro e são Paulo, / rogai por nós.
Santo André, / rogai por nós.
São João, / intercedei por nós.
Santa Maria Madalena, / rogai por nós.
Santo Estêvão, / rogai por nós.
Santo Inácio de Antioquia, / rogai por nós.
São Lourenço, /intercedei por nós.

Santas Perpétua e Felicidade, / rogai por nós.
Santa Inês, / rogai por nós.
São Gregório, / rogai por nós.
Santo Agostinho, / intercedei por nós.

Santo Atanásio, / rogai por nós.
São Basílio, / rogai por nós.
São Martinho, / rogai por nós.
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São Bento, / intercedei por nós.

São Francisco e São Domingos, / rogai por nós.
são Francisco Xavier, / rogai por nós.
São João maria Vianney, / rogai por nós.
Santa Catarina de Sena, / intercedei por nós.
Santa Teresa de jesus, / rogai por nós.
Santa Margarida Alacoque, / rogai por nós.
Santa Teresinha, / rogai por nós.
São José de Anchieta, / intercedei por nós.
Santa Paulina, / rogai por nós.
Santo Antônio de Sant’anna Galvão, / rogai por nós.
São João XXIII, / rogai por nós.
São João Paulo II, /intercedei por nós.

Santa Teresa de Calcutá, / rogai por nós.
Santa Dulce dos pobres, / rogai por nós.
Santo Afonso, / rogai por nós.
Todos os santos e santas de Deus, / intercedei por nós.

Sede-nos propício, / ouvi-nos, senhor!
Para que nos livreis de todo mal, / ouvi-nos, senhor!
Para que nos livreis de todo o pecado, / ouvi-nos, senhor!
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Para que nos livreis da morte eterna, / ouvi-nos, senhor!

Pela vossa encarnação, / ouvi-nos, senhor!
Pela vossa morte e ressurreição, / ouvi-nos, senhor!
Apesar de nossos pecados, / ouvi- -nos, senhor!
Para que santifiqueis com a vossa graça esta água onde renascerão
os vossos filhos, / ouvi-nos, senhor!

Cristo, ouvi-nos! / Cristo, ouvi-nos.
Cristo, atendei-nos! / Cristo, atendei-nos.

(Neste momento acendem-se apenas as luzes do altar.)
BENÇÃO DA ÁGUA BATISMAL

ANIMADOR: A água é criatura de deus. Por ela somos lavados de
toda culpa e inseridos na comunidade igreja, acompanhemos a
benção da água.

(ONDE não houver batismo nem benção da água batismal, o
sacerdote benze a água para a aspersão do povo com a seguinte
oração)
PRESIDENTE: — Ó Deus, pelos sinais visíveis dos sacramentos
realizais maravilhas invisíveis. Ao longo da história da salvação, vós
vos servistes da água para fazer-nos conhecer a graça do batismo.
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Já na origem do mundo, vosso espírito pairava sobre as águas, para
que elas concebessem a força de santificar.
Nas próprias águas do dilúvio prefigurastes o nascimento da nova
humanidade, de modo que a mesma água sepultasse os vícios e
fizesse nascer a santidade.
Concedestes aos filhos de Abraão atravessar o mar Vermelho a
pé enxuto, para que, livres da escravidão, prefigurassem o povo
nascido na água do batismo. Vosso Filho, ao ser batizado nas águas
do Jordão, foi ungido pelo Espírito Santo. Pendente da cruz, do seu
coração aberto pela lança fez correr sangue e água.
Após sua ressurreição ordenou aos apóstolos: “Ide, fazei meus
discípulos todos os povos, e batizai-os em nome do Pai e do Filho e
do Espírito Santo”.
Olhai agora, ó Pai, a vossa Igreja, e fazei brotar para ela a água do
batismo. Que o Espírito Santo dê, por esta água, a graça do Cristo, a
fim de que o ser humano, criado à vossa imagem, seja lavado da antiga
culpa pelo batismo e renasça pela água e pelo Espírito Santo para
uma vida nova.

(Se oportuno, o presidente introduz o Círio Pascal na água uma
ou três vezes, dizendo:)
— Nós vos pedimos, ó Pai, que por vosso Filho desça sobre toda esta
água a força do Espírito Santo.
E todos os que, pelo batismo, forem sepultados na morte com
Cristo, ressuscitem com ele para a vida. Por Cristo, nosso Senhor.
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— Amém.

(O presidente retira o Círio da água e a assembleia aclama:)
— Fontes do Senhor, bendizei o Senhor! Louvai-o e exaltai-o para
sempre!

RENOVAÇÃO DAS PROMESSAS BATISMAIS

ANIMADOR: Acendendo nossas velas na luz do ressuscitado para
que possamos viver o nosso batismo e sermos fiéis testemunhas do
cristo ressuscitado. Cantemos, enquanto acendemos as nossas velas.

(Os acólitos saem com os castiçais acesos acendendo as velas da
assembleia.)
(Enquanto as velas estão sendo acesas todas as luzes da igreja
também vão sendo apagadas.)
(Enquanto são acesas as velas para renovação das promessas
batismais, canta-se:)
CORAL:
Sim, eu quero que a luz de deus que um dia em mim brilhou, jamais
se esconda e não se apague em mim o seu fulgor. Sim, eu quero que
o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por tua mão. Em
tua lei, em tua luz, senhor!
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Esta terra, os astros. O sertão em paz. Esta flor e o pássaro feliz que
vês, não sentirão, não poderão jamais viver esta vida singular que
deus nos dá.

(Após as velas da assembleia serem acesas e os acólitos retornarem
ao presbitério)
PRESIDENTE: Meus irmãos e minhas irmãs, pelo mistério pascal
fomos no batismo sepultados com Cristo, para vivermos com ele
uma vida nova. Por isso, terminados os exercícios da Quaresma,
renovemos as promessas do nosso batismo, pelas quais já
renunciamos a Satanás e suas obras, e prometemos servir a Deus na
Santa Igreja Católica. Portanto:

PRESIDENTE: Para viver na liberdade dos filhos de Deus,
renunciais ao pecado?
T.: Renuncio! (Levantando as velas)
PRESIDENTE: Para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo
o que vos possa desunir, para que o pecado não domine sobre vós?
T.: Renuncio! (Levantando as velas)
PRESIDENTE: Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao demônio,
autor e princípio do pecado?
T.: Renuncio! (Levantando as velas)
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PROFISSÃO DE FÉ

(Em seguida o presidente prossegue:)
PRESIDENTE: Credes em Deus, Pai todo-poderoso, criador do céu
e da terra?
T.: Creio! (Levantando as velas)
PRESIDENTE: Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso
Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado,
ressuscitou dos mortos e subiu ao céu?
T.: Creio! (Levantando as velas)
PRESIDENTE: Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica,
na comunhão dos Santos, na remissão dos pecados, na ressurreição
dos mortos e na vida eterna?
T.: Creio! (Levantando as velas)
PRESIDENTE: O Deus todo-poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus
Cristo, que nos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo e nos
concedeu o perdão de todo pecado, guarde-nos em sua graça para a
vida eterna, no Cristo Jesus, nosso Senhor.
T.:

Amém.

(Acendem-se todas as luzes da igreja.)
(Os Ministros Extraordinários da Comunhão Eucarística aspergem o
povo com a água abençoada, enquanto todos cantam.)

30

CORAL

(48º Curso: 10.20, p. 132, nº 78)
Aleluia! Aleluia!...
Lavados na fonte viva / do lado aberto de Cristo, / transpomos
vitoriosos / as portas do paraíso! / Aleluia, / aleluia!
†ORAÇÃO COMUNITÁRIA†

PRESIDENTE: Senhor Deus e Pai, vós que ressuscitastes o Cristo,
vosso Filho, estendei sobre nós vossas mãos divinas, e acolhei a nós
e a nossos rogos, que vos dirigimos com humildade.
Leitor: REAVIVAI em nós o dom da vida, da esperança e da paz.
T.: Guardai-nos, Senhor, na luz de vosso amor!
Leitor: TORNAI fecundo o trabalho dos que defendem a vida, a
justiça e a paz.
Leitor: GUARDAI junto de vós as crianças e os jovens, as famílias
e os idosos.
Leitor: FORTALECEI a procura dos que vos buscam, para que vos
encontrem e sejam felizes.
Leitor: DAI vossa força aos evangelizadores do tempo de agora, e
fazei-os robustos na fé.
PRESIDENTE: Ó Pai Santo, que não hesitemos jamais de
caminhar com vosso Filho, pois só nele temos a vida, a paz e a

31

salvação. Isso vos pedimos pelo mesmo Cristo, vosso Filho e nosso
Redentor.
T.: Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA

ANIMADOR: Alimentando-nos com a eucaristia, renovamos e
fortalecemos nosso compromisso com a vida nova que nasce do
ressuscitado. Você pode ser tornar um devoto colaborador
permanente deste santuário pelo telefone (62) 35069800 e pelo
portal paieterno.com e assim podemos participar da missão
evangelizadora da casa do Divino Pai Eterno. Deus abençoe a sua
generosidade!

CORAL: CÂNTICO DE PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS

(31º Curso: 04.06, p. 27, faixa 29)
1. Bendito sejas, ó Rei da glória, / ressuscitado, Senhor da Igreja! /
Apresentamos 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. / Apresentamos as nossas ofertas.
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3. Maior motivo de oferenda, / pois o Senhor ressuscitou, / para que
todos tivéssemos vida.
4. Irmãos da terra, irmãos do céu, / juntos cantemos glória ao
Senhor. / Apresentamos as nossas ofertas.

ADMONIÇÃO
PRESIDENTE: Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício
seja aceito por Deus Pai Todo Poderoso.
Todos: receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a Gloria
do seu Nome, para o nosso bem e de toda Santa Igreja.

SOBRE AS OFERENDAS

PRESIDENTE: ACOLHEI, ó Deus, com estas oferendas as preces
do vosso povo, para que a nova vida, que brota do mistério pascal,
seja por vossa graça penhor da eternidade. Por Cristo, nosso Senhor.
Todos: Amém.

ORAÇÃO EUCARISTICA III
PREFÁCIO DA PÁSCOA I

PRES: O Senhor esteja convosco.
Ass: Ele está no meio de nós.
Erguendo as mãos, o sacerdote prossegue:
PRES: Corações ao alto.
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Ass: O nosso coração está em Deus.
O sacerdote, com os braços abertos, acrescenta:
PRES: Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
Ass: É nosso dever e nossa salvação.
O sacerdote, de braços abertos, continua o prefácio.
Pres: NA VERDADE, é justo e necessário, é nosso dever e salvação
dar-vos graças, sempre e em todo o lugar, mas sobretudo nesta noite
em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro
Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a
morte, e, ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria
pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, para celebrar
a vossa glória, cantando a uma só voz:

Ao final, une as mãos e, com o povo, canta ou diz em voz alta:

Ass: 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!

†ORAÇÃO EUCARISTICA III†

NA VERDADE, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que
criastes proclama o vosso louvor, porque, por Jesus Cristo, vosso
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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.
Ass: Santificai e reuni o vosso povo!
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.
Ass: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
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 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 DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS PARA
REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE
MIM.
Eis o mistério da fé!
Ass: T – Salvador do mundo, salvai--nos, / vós que nos libertastes /
pela cruz e ressurreição.
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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.
Ass: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
OLHAI com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o
sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentandonos 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.
Ass: Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
QUE ELE FAÇA de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos
a vida eterna com os vossos 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 interceder
por nós na vossa presença.
Ass: Fazei de nós uma perfeita oferenda!
E AGORA, nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa
reconciliação estenda 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 Francisco, o nosso bispo
Washigton, e seu auxiliar Levi, com os bispos do mundo inteiro, o
clero e todo o povo que conquistastes.
Ass: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
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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.
Ass: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
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.
Ass: A todos saciai com vossa glória!
Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça.
POR CRISTO, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todopoderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória,
agora e para sempre.
Ass: Amém.

†RITO DA COMUNHÃO†

Tendo colocado o cálice e a patena sobre o altar, o sacerdote diz
unindo as mãos:
PRES: Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino
ensinamento, ousamos dizer:
_________________________________________
O sacerdote abre os braços e prossegue com o povo:
Ass: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome;
venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra
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como no céu; o pão nosso de cada dia nos daí hoje, perdoai-nos as
nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem
ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
126. O sacerdote prossegue sozinho, de braços abertos:
PRES: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa
paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do
pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a
esperança, aguardamos a vinda de Cristo salvador.
O sacerdote une as mãos. O povo conclui a oração aclamando:
Ass: Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre!
127. O sacerdote, de braços abertos, diz em voz alta:
PRES: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos Apóstolos: Eu vos
deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos
pecados, mas a fé que anima vossa Igreja; dai-lhe, segundo o vosso
desejo, a paz e a unidade.
O sacerdote une as mãos e conclui:
Vós, que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo.
O povo responde:
Ass: Amém.
128.O sacerdote, estendendo e unindo as mãos, acrescenta:
PRES: A paz do Senhor esteja sempre convosco.
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O povo responde:
Ass: O amor de Cristo nos uniu.
129. Em seguida, se for oportuno, o diácono ou o sacerdote
acrescenta estas palavras ou outras semelhantes:
Diác: Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus.
_________________________________________
E todos, segundo o costume do lugar, manifestam uns aos outros a
paz e a caridade; o sacerdote saúda o diácono ou o ministro.
Em seguida, o sacerdote parte o pão consagrado sobre a patena e
coloca um pedaço no cálice, rezando em silêncio:
Pres: Esta união do Corpo e do Sangue de Jesus, o Cristo e Senhor
nosso, que vamos receber, nos sirva para a vida eterna.

131. Enquanto isso, canta-se ou recita-se:
Ass: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende
piedade de nós.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade
de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
Essas palavras podem ser repetidas várias vezes, se a fração do pão
se prolonga. Contudo, na última vez se diz: dai-nos a paz.
_________________________________________
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Ou:
Felizes os convidados para o Banquete nupcial do Cordeiro.
_________________________________________
Pres: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
E acrescenta, com o povo, uma só vez:
Ass: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada,
mas dizei uma palavra e serei salvo.
O sacerdote, voltado para o altar, reza em silêncio:
Que o Corpo de Cristo me guarde para a vida eterna.
Comunga o Corpo de Cristo.
Depois, segura o cálice e reza em silêncio:
Que o Sangue de Cristo me guarde para a vida eterna.
Comunga o Sangue de Cristo.
Coral: cântico de comunhão

(48º Curso: 10.20, p. 84, nº 44)
Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, / aleluia! / Glória a Cristo, Rei,
ressuscitado, / aleluia!
1. Páscoa sagrada! Ó festa de luz! / Precisas despertar: Cristo vai te
iluminar!
2. Páscoa sagrada! Ó festa universal! / No mundo renovado é Jesus
glorificado!
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3. Páscoa sagrada! Vitória sem igual! / A cruz foi exaltada, foi a morte
derrotada!
4. Páscoa sagrada! Ó noite batismal! / De tuas águas puras nascem
novas criaturas!
5. Páscoa sagrada! Banquete do Senhor! / Feliz a quem é dado ser
às núpcias convidado!
6. Páscoa sagrada! Cantemos ao Senhor! / Vivamos a alegria,
conquistada em meio à dor!

(48º Curso: 10.20, p. 82, nº 43)
1. Que bom estarmos ao redor da tua Mesa, / ó Deus da Luz e
Criador do Universo! Tu comunicas, na memória desta Páscoa, / a
vida plena que emana do teu Verbo!
Cumpriu-se hoje, ó Senhor, a tua Palavra: / “Tu és o meu Filho, eu
hoje te gerei!” / Maravilha que se faz em nosso meio / pela força do
amor, a tua Lei!
2. No mar aberto, a passagem para a terra / que preparaste para a
vida do teu povo; / do lado aberto do Cordeiro imolado, / o teu
amor fez ressurgir um mundo novo!
3. Quem se apressou e foi correndo ao sepulcro, / levando aromas
e a tristeza da jornada, / jamais pensou em receber a Boa Nova: /
surgiu o Sol na mais profunda madrugada!
4. Nós proclamamos do amor a primazia, / reconhecendo teus
prodígios e portentos: / na chama viva e no calor da nova Páscoa, /
serão vencidos os temores e os tormentos!
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5. Ó Deus bendito, é teu Filho glorioso / quem nos liberta das
amarras e da morte! / A sua cruz é estandarte para os povos, / e se
eleva em fulgor e braço forte!
6. A ti louvor, ó Deus da glória, para sempre, / no Filho amado,
triunfante sobre a morte! / Que maravilha o florir do Paraíso: /
jardim da vida, nosso chão e nosso norte!
†DEPOIS DA COMUNHÃO†
PRESIDENTE: Oremos. (Pausa para oração)
Ó DEUS, derramai em nós o vosso espírito de caridade, para que,
saciados pelos sacramentos pascais, permaneçamos unidos no vosso
amor. Por Cristo, nosso Senhor.
Todos: Amém
†CONSAGRAÇÃO AO DIVINO PAI ETERNO †
Animador: Renovemos a nossa consagração ao Pai Eterno.
PRESIDENTE: Divino Pai Eterno
Aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em
vós Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa
bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo vossos
mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus, na pessoa de nossos
irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura.
Vós nos atraís ao vosso Santuário e nos acolheis de braços abertos.
Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso filho. Nosso Senhor,
e nos dais sempre o vosso Perdão.
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PRESIDENTE: Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós:
Nossas Famílias, para que vivam em paz e harmonia;
Nossas Casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença;
Nossas Alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor;
Nossas Preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade;
Nossas Doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia;
Nossos Trabalhos, para que sejam fecundos com a vossa benção.
PRESIDENTE: Divino Pai Eterno
Recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e
renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da Paz e da fidelidade à vossa
Igreja. Pela intercessão de nossa Senhora, Mãe do vosso querido
Filho, dai-nos a perseverança na fé e a graça da Salvação Eterna.
Todos: Amém.
†BENÇÃO FINAL E DESPEDIDA †

PRESIDENTE: O Senhor esteja convosco.
Todos: Ele está no meio de nós.
PRESIDENTE: Que o Deus todo-poderoso vos abençoe nesta
solenidade pascal e vos proteja contra todo o pecado.
Todos: Amém.
PRESIDENTE:

Aquele que nos renova para a vida eterna, pela

ressurreição do seu Filho, vos enriqueça com o dom da
imortalidade.
Todos: Amém.
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PRESIDENTE: E vós que, transcorridos os dias da paixão do
Senhor, celebrais com alegria a festa da Páscoa, possais chegar
exultantes à festa das eternas alegrias.
Todos: Amém.
PRESIDENTE: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai † e Filho e
Espírito Santo.
Todos: Amém.
DIÁCONO: Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado; ide em
paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia! Aleluia!
Todos: Graças a Deus! Aleluia! Aleluia!

Coral: cântico final

(Vivas e aclamações finais.)
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