
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminário Nossa Senhora Imaculada Rainha do Sertão 
Quixadá-CE | 12 de abril de 2020 

 

Domingo da Páscoa na 

Ressurreição do Senhor 

 



ENTRADA 

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 ressuscitou, / 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 Espírito 

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! 

 

ATO PENITENCIAL 
Messe de l'Emmanuel 

Senhor, que sois o eterno sacerdote da 

nova Aliança, tende piedade de nós. 

Kyrie, kyrie eleison. 

Cristo, que nos edificais como pedras 

vivas no templo santo de Deus, tende 

piedade de nós. 

Christe eleison, Christe eleison, Christe 

eleison. 

Senhor, que nos tornais concidadãos dos 

santos no reino dos céus, tende piedade 

de nós. 

Kyrie, kyrie eleison. 

 

GLÓRIA 

Mons. Marco Frisina 

Glória in excelsis Deo et in terra pax 

homínibus bonæ voluntatis, bonæ 

voluntatis. 

1. Nós vos louvamos, nós vos 

bendizemos,   

nós vos adoramos, nós vos glorificamos,  

nós vos damos graças por vossa imensa 

glória.  

Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai 

todo-poderoso.  

Senhor, Filho Unigênito, Jesus Cristo. 

2. 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. 

3. 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. 

 

SALMO RESPONSORIAL    (Sl 117) 

Este é o dia que o Senhor fez para nós: 

alegremo-nos e nele exultemos. 

 

SEQUÊNCIA 
Pe. José Weber 

Cantai, cristãos, afinal: / “Salve ó vítima 

pascal!” / Cordeiro inocente, o Cristo / 

abriu-nos do Pai o aprisco! 



Por toda ovelha imolado, / do mundo 

lava o pecado. / Duelam forte e mais 

forte: / é a vida que vence a morte. 

O Rei da vida, cativo, / foi morto, mas 

reina vivo! / Responde, pois, ó Maria: / 

no caminho o que havia? 

“Vi Cristo ressuscitado, / o túmulo 

abandonado. / Os anjos da cor do sol, / 

dobrado no chão o lençol. 

O Cristo, que leva aos céus, / caminha à 

frente dos seus!” / Ressuscitou, de 

verdade: / ó Cristo rei, piedade! 

Ressuscitou, de verdade: / ó Cristo rei, 

piedade! 

 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 

Festival Aleluia 

Aleluia, aleluia, aleluia / aleluia / 

aleluia / aleluia.... aleluia! 

O nosso cordeiro pascal, / Jesus Cristo, 

já foi imolado. / Celebremos, assim, esta 

festa / na sinceridade e verdade. 

 

CREDO 

Mons. Marco Frisina 

Credo – Símbolo Apostólico 

||:Creio, creio. Amém.:|| 

1. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, * 

criador do céu e da terra. 

2. E em Jesus Cristo, seu único Filho, 

nosso Senhor, * 

(todos se inclinam às palavras seguintes até 

“da Virgem Maria”) 

que foi concebido pelo poder do Espírito 

Santo, nasceu da Virgem Maria; 

3. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi 

crucificado, morto e sepultado. * Desceu 

a mansão dos mortos;  

4. 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 mortos.  

5. Creio no Espírito Santo; na Santa 

Igreja Católica; na comunhão dos santos, 

* na remissão dos pecados; na 

ressurreição da carne, na vida eterna. 

 

OFERENDAS 
Dom Carlos Alberto Navarro / Waldeci Farias 

1. Em procissão vão o pão e o vinho. / 

Acompanhados de nossa devoção. / Pois 

simbolizam aquilo que ofertamos: / 

nossa vida e o nosso coração. 

Ao celebrar nossa páscoa / e ao vos 

trazer nossa oferta. / Fazei de nós, ó 

Deus de amor, / imitadores do 

Redentor. 

2. A nossa Igreja que é mãe deseja, / que 

a consciência do gesto de ofertar, / se 

atualize durante toda a vida, / como o 

Cristo se imola sobre o altar. 

3. Eucaristia é sacrifício, / aquele mesmo 

que Cristo ofereceu. / O mundo e 

homem serão reconduzidos, / para a 

nova aliança com seu Deus. 

4. O Pão e o vinho serão em breve, / o 

corpo e o sangue do Cristo Salvador. / 

Tal alimento nos une num só corpo, / 

para a glória de Deus em seu louvor. 

 

Santo (Mons. Marco Frisina) 



Amém (gregoriano) 

 

Cordeiro (Mons. Marco Frisina) 

 

COMUNHÃO 

Mons. Marco Frisina 

Cristo nossa Páscoa foi imolado, 

aleluia! / Cristo nossa Páscoa foi 

imolado, aleluia! Celebremos a festa 

com ázimos de pureza e verdade, 

aleluia, aleluia, aleluia! 

1.  Se morremos em Cristo, n’Ele 

viveremos, porque nós sabemos que o 

Cristo ressuscitou! Morto por nós, por 

todo o pecado: continua vivo em Deus 

para sempre! 

2. Não mais reina o pecado sobre os 

nossos corpos; mas os nossos membros 

são oferta ao Senhor: sejam 

instrumentos ao seu serviço, pois já não 

vivemos na lei, mas em sua graça. 

3. Libertados em Cristo, Ele é nossa 

vida. Que o nosso olhar se volte sempre 

para o céu. Lá não há dor, nem 

sofrimento, lá viveremos em toda glória. 

 

PÓS-COMUNHÃO 
M.: Marco Frisina 

Adapt.: Clayton Dias  

Creio em ti, Senhor, creio no teu amor, 

na tua força que sustenta o mundo. 

Creio no teu sorriso que faz brilhar o céu 

e no teu canto que me dá alegria. 

 

 

 

Creio em ti, Senhor, creio na tua paz, 

na tua vida que faz bela a terra. 

Na tua luz que clareia a noite, 

rota segura no meu caminho. 

 

Creio em ti, Senhor, creio que tu me 

amas, 

que me sustentas, que me dás o perdão, 

que tu me guias pelas estradas do 

mundo, 

que me darás a vida eterna. 

 

REGINA COELI 

Regína Cæli, lætáre, alleluia; 

Quia quem meruísti portáre, alleluia; 

Resurréxit, sicut dixit, alleluia; 

Ora pro nobis Deum, alleluia. 

 

FINAL 

O Ressuscitado vive entre nós. Amém, 

aleluia! 

1. Não temais, irmãos / Eu estive morto / 

Mas agora vivo / Vivo para sempre. 

Amém. 

2. Não temais, irmãos / Eu sou o primeiro 

/ Último também / Eu sou o vivente. 

Amém. 

 

 


