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                                                                                          Páscoa / 2010 

SAUDAÇÃO 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

T- Amém! 
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito 
Santo estejam convosco. 

T- Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 
COM.: Hoje somos convidados a estar com Jesus, a lhe fazer companhia 
durante esta hora. Reunidos para este momento de oração e adoração ao Cristo 
presente no Sacramento Eucarístico, queremos recordar que esta presença 
decorre da Celebração Eucarística e a ela nos deve encaminhar. Permanecendo 
diante do Cristo Senhor, saboreamos a íntima familiaridade com Ele, e 
abrindo-lhe o coração, pedimos por nós mesmos e por todos, pela paz e 
salvação do mundo. Oferecendo com Cristo toda nossa vida ao Pai, pela força 
do Espírito Santo, pedimos o aumento da nossa fé, esperança e caridade. 
Alimentamos, assim, as disposições que nos levam a celebrar o memorial do 
Senhor e a receber, com freqüência, o Pão que nos foi dado pelo Pai. 
 Aceitar o convite de “vigiar com o Senhor,” é estar com Ele no Monte 
das Oliveiras, é ter diante dos olhos os seus sofrimentos, por nós pecadores, 
que se prolongam nos rostos, na cruz e nos sofrimentos de todos os irmãos e 
irmãs crucificados, principalmente pela deficiência, pela violência, 
desemprego, miséria, discriminação. Vamos lembrar pessoas de nossas 
famílias, vizinhos, situações de nosso País, acontecimentos... enfim, fatos que 
queremos trazer para este momento de adoração. 
 Neste momento que vamos estar diante de Jesus Sacramentado, 
elevemos nossos olhares e pensamentos para o Senhor e meditemos no seu 
infinito amor e misericórdia para conosco, penetrando nos mistérios de sua 
Paixão. Deixemo-nos conduzir por seu Espírito. 
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****CANTO: “Podes Reinar” 

                  G                                        D/F#                                C 
1. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar,  

                         G  D/F#               G                                         D/F# 
toma Tu a direção.         Sim, oh vem, oh Santo Espírito, os espaços  

                          C                  A7                D    D7 
preencher, reverência à Tua voz vamos fazer. 

                 G           G7     C       Cm       G                     Em       Am  D7 

Podes reinar, Senhor Jesus, oh sim. O Teu poder, teu povo sentirá.  
                     G           G7           C                 Cm    G            D 

Que bom Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor,  
            C  Bm  Am G 

neste lugar. 
              G                                         D/F#                          C 
2. Visita cada irmão, oh meu Senhor, dá-lhe paz interior e razões  

                 G  D/F#        G                                D/F# 
para te louvar.       Desfaz toda a tristeza, incertezas e desamor,  

       C               A7                       D     D7 
glorifica o Teu Nome, oh meu Senhor. 

COM.: Juntos, rezemos: Eu vos adoro, meu Deus e vos amo de todo o coração. 
Agradeço-vos por me terdes criado, feito cristão e ofereço-vos as minhas ações e 
fazei que sejam todas, segundo vossa santa vontade, para a maior glória vossa. 
Amém  

ATO PENITENCIAL 
Nem sempre temos a graça de permanecer diante de Jesus Sacramentado, em 
comunhão com seu amor e com seus ensinamentos. Todos aqui necessitamos 
de perdão, pois reconhecemo-nos pecadores e infiéis. Peçamos perdão por 
nossas faltas.  

1. Pelo mau uso que fizemos dos dons naturais recebidos em nossa vida: 
sentimentos, inteligência, comunicação, bens, dinheiro... R.: Jesus, 
tende piedade de nós! 
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2. Pelas desobediências pequenas e grandes ao Vosso mandamento do 
amor, R.: Jesus... 

3.  Pelos deveres descuidados ou mal cumpridos, R.: Jesus... 
4. Pelo bem que poderíamos ter feito e não fizemos, R.:  Jesus... 
5.  Porque deixamos triunfar, muitas vezes, as más inclinações do 

orgulho, da vaidade e do egoísmo, R.:  Jesus... 
6.  Porque não praticamos o mandamento da caridade, como Vós 

ordenastes, R.: Jesus... 
7.  Porque deixamos estéreis tantas graças recebidas, R.:  Jesus... 
8. Pela tibieza com que praticamos nossa vida de piedade, R.: Jesus... 
9. Pela indiferença e frieza com que respondemos aos dons de Vosso 

amor, R.: Jesus... 
10. Por ter preferido, muitas vezes, as criaturas e as satisfações humanas 

em lugar de Vós e de Vossas consolações, R.: Jesus... 
11. Pela pouca fidelidade e generosidade com que temos vivido nosso meu 

batismo,  R.: Jesus... 
12. Pela falta de fé e abandono em Vosso amor, R.: Jesus... 
13. Pela falta de dedicação à Igreja, R.: Jesus... 
14. Por nossas rebeliões e pouco amor à Vossa Vontade e à Vossa cruz, 

R.: Jesus... 
15. Por não termos partilhado nossa vida com os mais necessitados, R.: 

Jesus...  
SALMO 50: REZADO EM DOIS COROS:  
 
****Cantando/REZANDO o refrão:  
          Am                                Em                 F        Dm      E 
Misericórdia, Senhor, misericórdia. Misericó....ó....ó...órdia! (Bis) 
 

1. Tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade. E conforme 
a imensidade de vossa misericórdia, apagai a minha iniqüidade. Lavai-
me totalmente de minha falta, e purificai-me de meu pecado. 

2. Eu reconheço a minha iniqüidade; diante de mim está sempre o meu 
pecado. Só contra vós pequei: o que é mau fiz diante de vós. 

3. Vossa sentença assim se manifesta justa, e reto o vosso julgamento. 
Eis que nasci na culpa, minha mãe concebeu-me no pecado. 

4. Não obstante, amais a sinceridade de coração. Infundi-me, pois, a 
sabedoria no mais íntimo de mim. Aspergi-me e ficarei puro. Lavai-me 
e me tornarei mais branco do que a neve. 
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5. Fazei-me ouvir uma palavra de gozo e de alegria. para que exultem os 
ossos que triturastes. Dos meus pecados desviai os olhos, e minhas 
culpas todas apagai. 

6. Ó meu Deus, criai em mim um coração puro, e renovai-me o espírito 
de firmeza. De vossa face não me rejeiteis, e nem me priveis de vosso 
santo Espírito. 

7. Restitui-me a alegria da salvação, e sustentai-me com uma vontade 
generosa. Então aos maus ensinarei vossos caminhos, e voltarão a vós 
os pecadores, 

8. Deus, ó Deus, meu salvador, livrai-me da pena desse sangue 
derramado, e a vossa misericórdia a minha língua exaltará. Senhor, 
abri meus lábios, a fim de que minha boca anuncie vossos louvores. 

9. Vós não vos aplacais com sacrifícios rituais e se eu vos ofertasse um 
sacrifício, não o aceitaríeis. Meu sacrifício, ó Senhor, é um espírito 
contrito, um coração arrependido e humilhado, ó Deus que não haveis 
de desprezar. 

10. Senhor, pela vossa bondade, tratai Sião com benevolência reconstruí 
os muros de Jerusalém. Então, aceitareis os sacrifícios prescritos, as 
oferendas e os holocaustos; então, sobre vosso altar, vítimas vos serão 
oferecidas. 

Todos: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, 
agora e sempre! Amém. 

****Canto:conheço um coração OU outro canto penitencial 
(TENDE PIEDADE, SENHOR QUE VIESTES SALVAR...) 

 
          D           A            D  D7        G                A  D  D7 
1. Senhor que vieste salvar os corações arrependidos 
     G  Gm      D  Bm        Em  A7  D 
Piedade,    piedade,     piedade de nós (2x) 
          D               A           D  D7         G               A  D  D7 
2. Ó cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados 
          D                      A         D  D7                 G                      A  D  D7 
3. Senhor que intercedei por nós junto a deus pai, que nos perdoa 
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MOMENTO DE SILÊNCIO  
 
COM.:- Todas as vezes que nos reunimos, Ele está presente no meio de 
nós: “Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí 
no meio deles.” (Mt 18,20). Somos o seu corpo, Ele age em nossas 
ações, “Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos 
tempos.” (Mt 28,20). Por isso, em todos os momentos, Ele está conosco, 
mesmo quando é noite, não estamos sós.  
T. Fica conosco Senhor, somos teus discípulos.  
COM.: “Cristo está presente na sua Palavra, pois é Ele que fala quando 
na Igreja se lêem as Sagradas Escrituras.”  Portanto, quando ouvimos as 
Escrituras Ele nos fala e aquece nosso coração. 
***Cantado fala Senhor ou outro canto de ACLAMAÇÃO:  

 
      Em         B7  Em  E7     Am    D7       Em     C        B            Em 

Eu vim para escutar Tua Palavra Tua Palavra Tua Palavra de amor. 

 
COM.: Jesus Cristo está presente na pessoa do pobre e excluído. Todas 
as vezes que fazemos algo por estes, é ao próprio Cristo que o fazemos. 
(Cf. Mt 25,40). 
 
                Em  E7  Am  D      G     D/F#   Em                 Am   B      Em 

**Cantado: Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o  
          E7 

desprezamos.  
 
COM.: Presente na Assembléia reunida, na Palavra proclamada e no 
pobre, Jesus Cristo está presente de modo especial na Eucaristia. 
 
                               Em               E7                  Am           B7 
****Cantado: Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham  
                   Em 

vida plenamente. 
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ACLAMEMOS O SANTO EVANGELHO, CANTANDO: 
                        C         C7     F         Dm      G            F          C   G             G 
***CANTO: Fala Senhor, fala Senhor palavra de fraternidade (2X) És luz 
          F  G  C 
da humanidade.  
 
Texto Bíblico: (Jo 15,12-15.17). 
 “O meu mandamento é este: Amem-se uns aos outros, assim como eu amo vocês. Não 
existe maior amor do que dar a vida pelos amigos. Vocês são meus amigos, se fizerem 
o que eu vos mando. Não os chamo de escravos, porque o escravo não sabe o que faz o 
seu senhor; mas os chamo de amigos, pois tenho dito a vocês tudo que ouvi do meu 
Pai. Portanto, é isto que eu mando: Amem-se uns aos outros”  
Com.: Depois deste mandamento, depois daquela Páscoa, o amor ao próximo vai se 
tornar sinal e condição para amar a Deus. É vivendo neste amor que a comunidade 
cristã continuará o testemunho de Jesus, prolongando no tempo sua experiência de 
vida. O amor ao qual Jesus convida os apóstolos é um amor recíproco. Todo ser 
humano tem, ao mesmo tempo, o dever de amar e o direito de ser amado. 
(momento de silêncio para reflexão e oração pessoal) 
                      Em                                   Am  B7                               Em 
***Canto: Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão! 
      Am                   D         G                 Em          Am 
1. Eis que eu vos dou um novo Mandamento: “Amai-vos uns aos  

D                  G                    Em 
outros como Eu vos tenho amado” 
 

2. Vós sereis os meus amigos se seguirdes meu preceito: “Amai-vos 
uns aos outros como...” 

3. Permanecei em meu amor e segui meu mandamento: “Amai-vos uns 
aos outros como...” 

4. E chegando a minha Páscoa, vos amei até o fim: “Amai-vos uns aos 
outros como... ” 

 
Dirigente: Diante da lição de amor e humildade que Jesus nos deixou,  
sejamos solidários com nossos irmãos menos favorecidos e peçamos: 
Todos: Ajudai-nos, Senhor, a nos inclinarmos diante do irmão para 
servi-lo e amá-lo, como Vós nos ensinastes. 
Leitor 1: Com os que se encontram doentes e solitários, 
Todos: Ajudai-nos, Senhor...  
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Leitor 2: Com os que vivem à margem da sociedade, 
Todos: Ajudai-nos, Senhor... 
Leitor 3: Com aqueles que passam fome, 
Todos: Ajudai-nos, Senhor...   
Leitor 4: Com os órfãos e abandonados, 
Todos: Ajudai-nos, Senhor...  
Leitor 5: Com os que se sentem oprimidos pelo poder injusto, 
Todos: Ajudai-nos, Senhor... 
Leitor 6: Com aqueles que são vítimas de preconceito e discriminação, 
Todos: Ajudai-nos, Senhor... 
PRECES: 
COM.: Irmãos, unidos a todos os que esperam com amor sua manifestação 
gloriosa, façamos chegar ao nosso Deus, os louvores e os clamores de toda 
parte, rezando: 
Ó Senhor, neste momento santo, escutai nossa prece. 

1. Na hora da escuridão e da angústia, fazei, ó Deus, brilhar sobre nós um 
raio de vossa luz que nos oriente no vosso caminho... 

2. Voltai, Senhor, o vosso olhar misericordioso para todos os nossos 
irmãos e irmãos que sofrem com a falta do pão de cada dia... 

3.  Derramai, Senhor, vossa bênção sobre a vossa Igreja que se faz 
presente no mundo inteiro, de um modo particular sobre o nosso Papa 
Bento XVI, sobre os nossos bispos e presbíteros, a fim de que eles 
possam conduzir com amor o vosso rebanho... 

4.  Olhai para os nossos seminaristas, vocacionados e vocacionadas, dai-
lhes perseverança para que não desanimem diante das dificuldades, 
nem se deixem seduzir pelas propostas do mundo, mas se mantenham 
fieis ao vosso chamado... 

5.  Abençoai nossas famílias, para que sejam verdadeiros canais da vossa 
bênção, testemunhando a cada dia o vosso amor... 

6. Encorajai os nossos leigos e leigas para que sejam autênticas 
testemunhas do  vosso amor no mundo... 

Continuemos nossa oração, implorando a Jesus Eucarístico pela unidade de 
todos os filhos e filhas de Deus.  
Oração: “Pai, que todos sejam um”. 
Leitor: Eu não rogo somente por eles, mas também por aqueles que hão de 
crer em mim, por meio da tua Palavra; para que todos sejam um, como Tu, Pai, 
estás em Mim e eu em Ti, para que também eles sejam um em nós, a fim de 
que o mundo creia que Tu me enviaste (Jo 17,20-21). 
Todos: Pai, que todos sejam um. 
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Leitor: Eu dei-lhes a glória que Tu me deste, para que sejam um, como 
também nós somos um (Jo 17,22). 
Todos: Pai, que todos sejam um. 
Leitor: Eu estou neles, e Tu estás em Mim, para que todos sejam consumados 
na unidade e para que o mundo conheça que Tu me enviaste, e que os amaste 
como também amaste a mim (Jo 17,23). 
Todos: Pai, que todos sejam um. 
Leitor: Pai, quero que onde estou estejam também aqueles que me deste, para 
que vejam a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo 
(Jo 17,24). 
Todos: Pai, que todos sejam um. 
Leitor: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas Eu te conheci, e estes 
conheceram que Tu me enviaste (Jo 17,25). 
Todos: Pai, que todos sejam um. 
Leitor: Eu fiz e farei que eles conheçam o Teu nome, a fim de que o amor com 
que me amaste esteja neles e Eu esteja também neles (Jo 17,26). 
Todos: Pai, que todos sejam um. 
PAI NOSSO: 
COM.: Estamos, aqui, na casa da Mãe de Jesus. Maria sempre acompanhou 
Jesus durante sua vida. Ela está com Ele também no momento de sua dor. 
Consagremos a Nossa Senhora todas as pessoas que sofrem, todos os 
esquecidos, todos os doentes. Vamos todos nos consagrar à nossa Mãe, a 
Virgem de Nazaré, cantando: 
                                                      C                                      Em 
****CANTO Ou REZADO: Ó minha Senhora e também minha mãe,/  
 F             G              C                   Am   F        G           C 
Eu me ofereço inteiramente todo a vós./ E, em prova de minha 
        Am       Dm          G                  C  G       C 
 devoção,/ eu hoje vos dou meu coração./ Consagro a vós meus olhos,/  
            Em                             F                G                C                Am 
meus ouvidos, minha boca./ Tudo o que sou, desejo que a vós pertença./  
     F                  G             C                  Am                  Dm 
Incomparável Mãe,/ guardai-me, defendei-me,/ como filho(a) e  
            G                     C              (Am) 
propriedade vossa. Amém. (bis) 
 
Rezemos o ATO DE LOUVOR a Deus, diante de Jesus Eucarístico:  
Todos: Bendito seja Deus. / Bendito seja seu Santo Nome. / Bendito seja Jesus 
Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. / Bendito seja o Nome de Jesus. / 
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Bendito seja o seu sacratíssimo Coração. / Bendito seja o seu preciosíssimo 
Sangue. / Bendito seja Jesus, no Santíssimo Sacramento do Altar! / Bendito 
seja o Espírito Santo Paráclito! / Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria 
Santíssima! / Bendita seja sua Santa Imaculada Conceição! / Bendita seja sua 
gloriosa Assunção! / Bendito seja o Nome de Maria, Virgem e Mãe. / Bendito 
seja S. José, seu castíssimo esposo. / Bendito seja Deus, nos seus Anjos e nos 
seus Santos.  
Todos: Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja, dai-lhe santos pastores e 
dignos Ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o 
Papa, sobre nosso Arcebispo com seus Bispos Auxiliares, sobre o nosso 
Pároco, sobre todo o Clero, sobre o chefe da nação e do Estado e sobre todas as 
pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao 
povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os 
efeitos contínuos da vossa bondade, o Brasil, este Arcebispado, a Paróquia em 
que habitamos, a cada um de nós em particular e a todas as pessoas por quem 
somos obrigados a orar ou que se recomendaram às nossas orações. Tende 
misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, 
o descanso e a luz eterna. Amém.  
Com.: Ó Jesus, vós quisestes fazer depender das orações dos fiéis as vocações 
sacerdotais, religiosas e missionárias, e ordenastes que todos pedissem ao Pai, 
operários para vossa vinha; ouvi a oração que agora vos dirigimos. 
TODOS: Senhor da Messe e Pastor do rebanho, faze ressoar em nossos 
ouvidos teu forte e suave convite: "Vem e Segue-me"!  Derrama sobre nós o 
teu Espírito, que Ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para 
seguir tua voz.  Senhor, que a Messe não se perca por falta de operários. 
Desperta nossas comunidades para a Missão. Ensina nossa vida a ser serviço. 
Fortalece os que desejam dedicar-se ao Reino na diversidade dos ministérios e 
carismas. 
 Senhor, que o Rebanho não pereça por falta de Pastores. Sustenta a 
fidelidade de nossos bispos, padres, diáconos, religiosos, religiosas e ministros 
leigos e leigas. Dá perseverança a todos os seminaristas, vocacionados e 
vocacionadas. Desperta o coração de nossos jovens para o ministério pastoral 
em tua Igreja. Senhor da Messe e Pastor do Rebanho, chama-nos para o 
serviço de teu povo. Maria, Mãe da Igreja, modelo dos servidores do 
Evangelho, ajuda-nos a responder SIM. Amém. 
COM.: Neste momento final, fiquemos em silêncio, agradecendo ao Senhor 
seu amor e sua misericórdia infinita.  
SILÊNCIO: 
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                                                            A7      D      A7     D 
***CANTO(atenção com a letra) : Tão sublime Sacramento,  
Bm  Em    A7     D    A7         D      A7     D      Bm       Em   A7    D 
adoremos neste altar Pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar.  
A7          D   A7         D        G       D       A7      D   A7  D       A7 
Venha a Fé, por suplemento os sentidos completar. Ao eterno Pai  
      D       Bm    Em   A7     D    A7    D       A7   D       Bm     Em 
cantemos e a Jesus, o Salvador. Ao Espírito exaltemos na Trindade,  
  A7        D    A7           D     A7        D         G     D    A7      D   A7  D 
Eterno Amor. Ao Deus Uno, e Trino demos a alegria do louvor. Amém,  
 
Amém. 
COM.: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, 
Todos:  para sempre seja louvado! 

Terço da Misericórdia:           (Credo, Pai Nosso e Ave Maria)    

1. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade de vosso 
diletíssimo Filho, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. 
(No lugar do Pai Nosso)  

2. 'Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro'. 
(10 vezes, no lugar da Ave Maria)  

3. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo 
inteiro. (3 vezes)  


