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É Páscoa! O dia sem ocaso surge. O Cordeiro sai vitorioso dentre a águas escuras e 

impetuosas. É vencida a última tormenta. Embora ferido, o Cordeiro vem de pé, na proa 

da barca, sustentando a bandeira de sua vitória pascal. Do seu lado, jorra o sangue da nova 

e eterna aliança que é derramado sobre todos nós. Seu sangue vem sanar as águas, como 

sal que o profeta Eliseu lançou sobre elas. Seu sacrifício põe fim à mortandade da morte, 

fazendo com que as ondas revoltas já não possam atingir a barca que, de agora em diante, 

estará nas mãos de Pedro e dos que, em comunhão com ele, assumirem a missão de retirar 

das águas toda sorte de peixes para o “seguimento do Cordeiro”. 

Há vinte e cinco anos atrás, nossa comunidade arquidiocesana, em festa, acolhia estes 

irmãos, vindos de nossas paróquias, que, mediante o sacramento da Ordem, no grau dos 

presbíteros, eram enviados para servir ao povo de Deus. Participemos hoje dessa liturgia 

jubilar, não só com nossas orações e alegria, mas também, manifestando, com estes 

nossos nove irmãos, todo nosso comprometimento e desejo de seguir afirmando: Também 

vamos pescar contigo! (Jo 21,3) 
 

Ritos Iniciais 

1. Canto de Entrada (De pé) 

 

A) 

 

Reunidos em torno dos nossos pastores, 

nós iremos a Ti! Armados com a força 

que vem do Senhor, nós iremos a Ti! 

Professando todos uma só fé, nós iremos 

a Ti! Sob o impulso do Espírito Santo, 

nós iremos a Ti! 

 

Refrão: Igreja Santa, Templo do 

Senhor / Glória a Ti, Igreja Santa, ó 

cidade dos Cristãos / Que Teus filhos 

hoje e sempre vivam todos como 

irmãos! 

 

De nossas fazendas e nossas cidades, 

nós iremos a Ti! De nossas montanhas e 

nossas baixadas, nós iremos a Ti! De 

nossas cabanas e pobres favelas, nós 

iremos a Ti! De nossas escolas e nossos 

trabalhos, nós iremos a Ti! 

 

Com nossos anseios e nossos desejos, 

nós iremos a Ti! Com nossas angústias e 

nossas alegrias, nós iremos a Ti! Com 

nossa fraqueza e nossa bondade, nós 

iremos a Ti! Com nossa riqueza e nossa 

carência, nós iremos a Ti! 
) 

 

1. Por sua morte, a morte viu o fim no 

sangue derramado a vida renasceu. Seu 

pé ferido, nova estrada abriu e neste 

homem novo, o homem enfim se 

descobriu. 

 

Refrão: Meu coração me diz: o amor 

me amou e se entregou por mim, Jesus 

ressuscitou. Passou a escuridão, o sol 

nasceu! A vida triunfou, Jesus 

ressuscitou!  

 

2. Jesus me amou e se entregou por mim, 

os homens todos podem o mesmo repetir. 

Não temeremos mais a morte e a dor, o 

coração humano em Cristo descansou. 

 

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 Espirito Santo, esteja convosco, 

neste dia em que nos reunimos para 

celebrar o dom do ministério do 

presbiterato. 
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T. Bendito seja Deus que nos reuniu no 

amor de Cristo. 

3. Ato penitencial 
 

P. Em Jesus Cristo, o justo, que intercede 

por nós e nos reconcilia com o Pai, 

abramos o nosso espírito ao 

arrependimento para sermos menos 

indignos de aproximar-nos da mesa do 

Senhor. 

(Momento de silêncio) 

1. Senhor, que Te deixaste ferir/Do Teu 

sangue vem a Paz! Aqui estou, perdoa-

me! 

Kyrie, eléison. (3x) 

 

2. Ó Cristo, elevado na Cruz. És Amigo 

do pecador! Aqui estou, perdoa-me! 

Christe, eléison. (3x) 

 

3.Senhor, da morte, Vencedor. 

Verdadeiro filho de Deus! Aqui estou, 

perdoa-me! 

Kyrie, eléison. (3x) 

 

P. Deus todo-poderoso tenha compaixão 

de nós, perdoe os nossos pecados e nos 

conduza à vida eterna. 

T. Amém. 

4. Hino de Louvor 

 

Refrão: Glória, glória, glória a Deus 

nas alturas. / Glória, glória, glória a 

Deus e aos homens toda paz, sua paz. 

 

1. Senhor Deus, Rei dos céus. Deus Pai 

onipotente. Nós vos louvamos 

bendizemos, adoramos. Vos 

glorificamos e damos graças. Por vossa 

imensa glória. 

 

2. 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 à 

nossa súplica! Vós que estás sentado à 

direita do Pai, tende piedade de nós 

 

3. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor. 

Só vós o altíssimo, Cristo Jesus. Com o 

Espírito Santo na glória de Deus, Pai. 

De Deus, Pai. Amém, amém, amém, 

amém. Amém! 

 

5. Oração 

 

P. OREMOS: Ó Deus que pela riqueza 

da vossa graça multiplicais os povos que 

creem em vós, contemplai solícito 

aqueles que escolhestes e dai aos que 

renasceram pelo batismo, a veste da 

imortalidade. Senhor nosso Deus, que 

para governar o vosso povo vos servis do 

ministério dos sacerdotes, fazei-os 

perseverar no vosso serviço e, por seu 

ministério e sua vida, promover em 

Cristo a vossa glória. Por nosso Senhor 

Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 

Espírito Santo. 

T. Amém. 

 

 

 

 

Liturgia da Palavra 

6. Primeira Leitura (sentados) (At 4,13-21) 
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Leitura do Livro dos Atos dos 

Apóstolos 

L. Naqueles dias, os chefes dos 

sacerdotes, os anciãos e os escribas 
13ficaram admirados ao ver a segurança 

com que Pedro e João falavam, pois eram 

pessoas simples e sem instrução. 

Reconheciam que eles tinham estado 

com Jesus. 14No entanto viam, de pé, 

junto a eles, o homem que tinha sido 

curado. E não podiam dizer nada em 

contrário. 15Mandaram que saíssem para 

fora do Sinédrio, e começaram a discutir 

entre si: 16“Que vamos fazer com esses 

homens? Eles realizaram um milagre 

claríssimo, e o fato tornou-se de tal modo 

conhecido por todos os habitantes de 

Jerusalém, que não podemos negá-lo. 
17Contudo, a fim de que a coisa não se 

espalhe ainda mais entre o povo, vamos 

ameaçá-los, para que não falem mais a 

ninguém a respeito do nome de Jesus”. 
18Chamaram de novo Pedro e João e 

ordenaram-lhes que, de modo algum, 

falassem ou ensinassem em nome de 

Jesus. 19Pedro e João responderam: 

“Julgai vós mesmos, se é justo diante de 

Deus que obedeçamos a vós e não a 

Deus! 20Quanto a nós, não nos podemos 

calar sobre o que vimos e 

ouvimos”.21Então, insistindo em suas 

ameaças, deixaram Pedro e João em 

liberdade, já que não tinham meio de 

castigá-los, por causa do povo. Pois 

todos glorificavam a Deus pelo que havia 

acontecido. Palavra do Senhor. 

T. Graças a Deus. 

 

7. Salmo Responsorial 

(Sl 117,1-21) 

REFRÃO: Dou-vos graças, ó Senhor, 

porque me ouvistes. 

1. Dai graças ao Senhor, porque ele é 

bom! “Eterna é a sua misericórdia!” O 

Senhor é minha força e o meu canto, e 

tornou-se para mim o Salvador. 

“Clamores de alegria e de vitória 

ressoem pelas tendas dos fiéis. 

2. A mão direita do Senhor fez 

maravilhas, a mão direita do Senhor me 

levantou, a mão direita do Senhor fez 

maravilhas! O Senhor severamente me 

provou, mas não me abandonou às mãos 

da morte. 

3. Abri-me vós, abri-me as portas da 

justiça: quero entrar para dar graças ao 

Senhor! “Sim, esta é a porta do Senhor, 

por ela só os justos entrarão!” Dou-vos 

graças, ó Senhor, porque me ouvistes e 

vos tornastes para mim o Salvador! 

8. Aclamação ao 

Evangelho (de pé) 

Refrão: Aleluia, Aleluia, Aleluia. 

Convosco esteja a Paz! Jesus lhes 

repetiu. Igual ao Pai, que me mandou, 

eu vos envio ao meu redil! 

 

1. Veio o Senhor e lhes falou: Convosco 

esteja a paz! Depois soprou, dando um 

poder que não se viu jamais. Se alguém 

de vós fazendo o bem, der o perdão, Eu 

também dou, muito feliz, ao pecador a 

remissão. 

 

2. Como meu Pai sempre me amou, a vós 

também amei: Não fostes vós, somente 

Eu vos escolhi, nomeei. Eu chamarei a 

todos vós de amigos meus, porque vos 

dei a conhecer tudo o que ouvi do Pai, 

meu Deus. 

 

9. Evangelho 

(Mc 16,9-15) 

D. O Senhor esteja convosco. 
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T. Ele está no meio de nós. 

D. † Proclamação do Evangelho de 

Jesus Cristo segundo Marcos. 

T. Glória a vós, Senhor. 

D. 9Depois de ressuscitar, na madrugada 

do primeiro dia após o sábado, Jesus 

apareceu primeiro a Maria Madalena, da 

qual havia expulsado sete demônios. 
10Ela foi anunciar isso aos seguidores de 

Jesus, que estavam de luto e chorando. 
11Quando ouviram que ele estava vivo e 

fora visto por ela, não quiseram 

acreditar. 12Em seguida, Jesus apareceu a 

dois deles, com outra aparência, 

enquanto estavam indo para o campo. 
13Eles também voltaram e anunciaram 

isso aos outros. Também a estes não 

deram crédito. 14Por fim, Jesus apareceu 

aos onze discípulos enquanto estavam 

comendo, repreendeu-os por causa da 

falta de fé e pela dureza de coração, 

porque não tinham acreditado naqueles 

que o tinham visto ressuscitado. 15E 

disse-lhes: “Ide pelo mundo inteiro e 

anunciai o Evangelho a toda criatura!”. 

Palavra da Salvação. 

T. Glória a vós, Senhor. 

10. Homilia (Sentados) 

 

Liturgia Eucarística 

11. Canto das Ofertas 

1. Os grãos que formam espigas se unem 

pra serem pão. Os homens que são 

Igreja se unem pela oblação. 

 

Refrão: Diante do altar Senhor entendo 

minha vocação, devo sacrificar a vida 

por meus irmãos. 

 

2. O grão caído na terra só vive se vai 

morrer. É dando que se recebe morrendo 

se vai viver. 

 

3. O vinho e o pão ofertamos. São nossas 

respostas de amor. Pedimos 

humildemente, aceita-nos, ó Senhor 

 

12. 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 a glória de seu nome, 

para o nosso bem e de toda a santa 

Igreja. 

13. Oração sobre as 

oferendas 

P. Concedei, ó Deus, que sempre nos 

alegremos por estes mistérios pascais, 

para que nos renovem constantemente e 

sejam fonte de eterna alegria. Ó Deus, 

que escolhestes sacerdotes para servirem 

o vosso altar e o vosso povo, concedei, 

por este sacrifício, que o serviço deles 

sempre vos agrade e produza em vossa 

Igreja frutos que permaneçam. Por 

Cristo, nosso Senhor. 

T. Amém. 

14. Prefácio 

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. 
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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 dia 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 vos reunimos aos anjos e a todos os 

santos, para celebrar a vossa glória, 

cantando a uma só voz: 

15. Santo 

Refrão: Sanctus, Sanctus, Sanctus. (2x) 

Dominus Deus Sabaoth. (2x) 

 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 

Hosanna in excelsis. (3x) 

 

Benedictus, qui venit in nomine Domini. 

Hosanna in excelsis. (3x) 

16. Oração Eucarística I 

P. Pai de misericórdia, a quem sobem 

nossos louvores, nós vos pedimos por 

Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, 

que abençoeis † estas oferendas 

apresentadas ao vosso altar. 

 

T: Abençoai nossa oferenda, ó Senhor! 

 

P. Nós as oferecemos pela vossa Igreja 

santa e católica: concedei-lhe paz e 

proteção, unindo-a num só corpo e 

governando-a por toda a terra. Nós as 

oferecemos também pelo vosso servo o 

papa Francisco, por mim vosso indigno 

servo e por todos os que guardam a fé 

que receberam dos apóstolos. 

 

T. Conservai a vossa Igreja sempre 

unida! 

 

1C. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 

filhos que vos dignastes elevar à Ordem 

do presbiterato: Abimar, Alberto, 

Francisco, Hélio, Izahú, João 

Damasceno, Marcus Vinicius, Wagner e 

Walter, e de todos os que circundam este 

altar, dos quais conheceis a fidelidade e 

a dedicação em vos servir. Eles vos 

oferecem conosco este sacrifício de 

louvor por si e por todos os seus e elevam 

a vós as suas preces para alcançar o 

perdão de suas faltas, a segurança em 

suas vidas e a salvação que esperam. 

 

T. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos! 

 

2C. Em comunhão com toda a Igreja, 

celebramos o dia santo da ressurreição de 

nosso Senhor Jesus Cristo. Veneramos 

também a Virgem Maria e seu esposo 

São José, os santos Apóstolos e Mártires: 

Pedro e Paulo, André, Tiago e João, 

Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e 

Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, 

Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, 

Lourenço e Crisógono, João e Paulo, 

Cosme e Damião, e todos os vossos 

santos. Por seus méritos e preces, 

concedei-nos sem cessar a vossa 

proteção. 

 

T. Em comunhão com toda a Igreja 

aqui estamos! 

 

P. Recebei, ó Pai, com bondade, a 

oferenda dos vossos servos e de toda a 

vossa família. Nós as oferecemos 

também por aqueles que fizestes 

renascer pela água e pelo Espírito Santo, 

dando-lhes o perdão de todos os pecados. 

Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos 

da condenação eterna e acolhei-nos entre 

os vossos eleitos. 

 

CC. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e 

santificar estas oferendas, a fim de que se 

tornem para nós o Corpo e o Sangue de 

Jesus Cristo, vosso filho e Senhor nosso. 

 

T. Santificai nossa oferenda, ó Senhor! 

 

CC. Na noite em que ia ser entregue, ele 

tomou o pão em suas mãos, elevou os 
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olhos a vós, ó Pai, 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. 

 

P. Eis o mistério da fé! 

 

T. Anunciamos, Senhor, a vossa morte 

e proclamamos a vossa ressurreição. 

Vinde, Senhor Jesus! 

 

CC. Celebrando, pois, a memória da 

paixão do vosso Filho, da sua 

ressurreição dentre os mortos e gloriosa 

ascensão aos céus, nós, vossos servos, e 

também vosso povo santo, vos 

oferecemos, ó Pai, dentre os bens que 

nos destes, o sacrifício perfeito e santo, 

pão da vida eterna e cálice da salvação. 

 

T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta! 

 

CC. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como 

recebestes a oferta de Abel, o sacrifício 

de Abraão e os dons de Melquisedeque. 

Nós vos suplicamos que ela seja levada à 

vossa presença, para que, ao 

participarmos deste altar, recebendo o 

Corpo e o Sangue de vosso Filho, 

sejamos repletos de todas as graças e 

bênçãos do céu. 

 

T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta! 

 

3C. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 

filhos Carlos Henrique de Sousa e José 

Benedito Reis Filho que partiram desta 

vida, marcados com o sinal da fé. A eles 

e a todos os que adormeceram no Cristo 

concedei a felicidade, a luz e a paz. 

 

T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 

filhos! 

 

4C. E a todos nós, pecadores, que 

confiamos na vossa imensa misericórdia, 

concedei, não por nossos méritos, mas 

por vossa bondade, o convívio dos 

apóstolos e mártires: João Batista e 

Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, 

Alexandre, Marcelino e Pedro, 

Felicidade e Perpétua, Águeda e Luzia, 

Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos 

santos. Por Cristo, Senhor nosso. 

 

T. Concedei-nos o convívio dos eleitos! 

 

4C. Por ele não cessais de criar e 

santificar estes bens e distribuí-los entre 

nós. 

 

CC. 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! 

 

17. Rito da Comunhão 

P. Obedientes à palavra do Salvador e 

formados por seu divino ensinamento, 

ousamos dizer: 

T. Pai nosso que estais no céu, 

santificado seja o vosso nome: venha a 

nós o vosso reino, seja feita a vossa 

vontade, assim na terra como no céu; 

o pão nosso de cada dia nos dai 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. 

P. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e 

dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela 

vossa misericórdia, sejamos sempre 
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livres do pecado e protegidos de todos os 

perigos, enquanto, vivendo a esperança, 

aguardamos a vinda do Cristo Salvador. 

T. Vosso é o reino, o poder e a glória 

para sempre! 

P. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos 

vosso Apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu 

vos dou a minha paz. Não olheis os 

nossos pecados, mas a fé que anima a 

vossa Igreja; dai-lhe, segundo o vosso 

desejo, a paz e a unidade. Vós, que soi 

Deus, com o Pai e o Espírito Santo. 

T. Amém. 

P. A paz do Senhor esteja sempre 

convosco. 

T. O amor de Cristo nos uniu. 

Cordeiro de Deus 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

Miserere nobis. (2x) 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

dona nobis, dona nobis pacem. 

 

P. Felizes os convidados para a Ceia do 

Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira 

o pecado do mundo. 

T. Senhor, eu não sou digno que 

entreis em minha morada, mas dizei 

uma palavra e serei salvo. 

18. Canto de Comunhão 

A) 

1. Vou sair pelos prados buscando 

ovelhas que estão sem pastor, / Eu as 

trarei com carinho de volta, sem fome ou 

temor! Nos meus ombros, ovelhas 

feridas, sem dor poderão descansar. 

Devolverei os seus campos, darei 

novamente a paz. 

 

Refrão: Sou Rei, sou o Bom Pastor! 

Vinde ao banquete que vos preparei e 

fome jamais tereis! A quem vamos, ó 

Senhor. Só Tu tens Palavra de Vida, e 

Te dás em refeição. 

 

2. Maus pastores que perdem as ovelhas, 

distantes de mim os terei. Noutras 

pastagens, seguras, pastores fiéis 

chamarei. Novo Reino farei do meu 

povo, rebanho sem mais opressão. Todos 

serão conduzidos a vida por minhas 

mãos. 

 

3. Sou a porta segura do aprisco, 

rebanho feliz eu farei. De todo o mal e 

injustiça, ovelhas eu defenderei! 

Mercenários que fogem, pra longe, 

deixando o rebanho ao léu. Não terão 

parte comigo, no reino que vem do céu. 

 

4. Se uma ovelha deixar o meu campo, e 

outro caminho seguir, Deixo o rebanho 

seguro e vou procurar a infeliz. Ao trazê-

la haverá alegria, e os anjos do céu vão 

cantar, Será a festa da volta: Rebanho 

vai se alegrar. 

 

B) 

1. Tu és digno de glória e louvor porque 

fostes por nós imolado. És Senhor dos 

senhores, ó Rei, e nó somos o povo 

chamado. Aleluia fiquemos alegres. Este 

é o canto nupcial do Cordeiro. E nossa 

Igreja é tua esposa feliz, teu amor 

primeiro. 

Refrão: Tu és, Jesus, Sacerdote e 

cordeiro imolado; Também somos, por 

Ti, sacerdotes, ó Bem-Amado. 

 

2. Sacerdote da Nova Aliança edificas a 

Igreja de novo, Perpetuas no altar tua 

Cruz, alimentas o amor de teu povo. 

Corações são repletos de graça: és 

penhor de uma glória futura. O meio 

certo de ir a teu Pai, fonte d'água pura 

 

3. Bom Pastor, que preferes servir e 

disseste: Eu não vim ser servido. Tu 

quiseste buscar e salvar todo aquele que 

estava perdido. Frente ao lobo que 

rouba e dispersa, dás a vida por tuas 
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ovelhas. Por tua voz te conhecem e a teu 

Pai com quem te assemelhas. 

 

4. Nosso único Mestre és Tu que a 

celeste doutrina ensinas. E mandaste os 

apóstolos teus a pregar as palavras 

divinas. Nossos padres também são os 

Mestres, Sacerdotes luz e guia.  E é por 

eles que podes viver na Eucaristia. 

 

C) 

Talhas abertas quero beber do vinho 

novo. Vem renovar o teu povo. 

Embriagar com teu Espírito, Um mundo 

sedento do teu amor. 

 

Como as Bodas de Caná, fazei tudo o 

que Ele disser. No final dos tempos, no 

final da festa, Jesus serve o vinho 

melhor. 

 

19. Depois da Comunhão 

P. 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. Ó 

Deus, que os vossos sacerdotes e fiéis 

encontrem a vida nesta Eucaristia que 

oferecemos e recebemos, para que, 

unidos a vós por um amor eterno, possam 

vos servir dignamente. Por Cristo, nosso 

Senhor. 

T. Amém. 

 

Ritos Finais 

20. Agradecimentos 
(Sentados) 

21. Oração a São José (De pé) 

1. Vinde, alegres cantemos, a Deus 

demos louvor. A um pai exaltemos 

Sempre com mais fervor. 

 

Refrão: São José, a vós nosso amor! 

Sede nosso bom protetor E aumentai o 

nosso fervor. 

 

2. Vós, esposo preclaro, amantíssimo 

pai. Dos cristãos firme amparo, este 

canto aceitai. 

 

3. Quis o Verbo Divino, dar-vos nome de 

pai; um glorioso destino para nós 

impetrai. 

 

4. Ó Trindade inefável, a oração escutai. 

De quem vos ama, afável, de José, nosso 

pai! 

 

22. Bênção Final e 

despedida 

P. O Senhor esteja convosco. 

T. Ele está no meio de nós. 

D. Inclinai-vos para receber a bênção. 

P. Que o Deus todo-poderoso vos 

abençoe nesta solenidade pascal e vos 

proteja contra todo pecado. 

T. Amém. 

P. Aquele que nos renova para a vida 

eterna pela ressurreição do seu Filho vos 

enriqueça com o dom da imortalidade. 

T. Amém. 

P. 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. 

T. Amém. 

D. Levai a todos a alegria do Senhor 

ressuscitado. Ide em paz e o Senhor vos 

acompanhe. Aleluia, aleluia! 

T. Graças a Deus, Aleluia, aleluia! 
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23. Canto final 

A) 

1. Numa noite de suor, sobre o barco em 

alto mar. O céu começa a clarear. A tua 

rede está vazia, mas a voz que te chama. 

Te mostrará um outro mar e sobre 

muitos corações a tua rede lançará. 

Refrão: Doa a tua vida como Maria aos 

pés da cruz. E serás servo de cada 

homem. Servo por amor, sacerdote da 

humanidade. 

 

2. Caminhavas em silêncio, enxergando 

além da dor. Que a semente que tu 

lançavas. Num bom terreno germinasse. 

Mas o coração exulta. Porque o campo 

já está dourado. O grão maduro pelo sol 

no celeiro pode entrar. 

 

B)  

1. Tu és sacerdote para sempre! Quem 

assim declarou foi teu Pai. Ninguém 

pode assumir tão imensa honra, só 

aquele a quem Deus chama e atrai. 

 

Refrão: Tu és Sumo Sacerdote, Santo, 

Imaculado, sempre vivo a interceder ao 

Pai por todos nós. Por teu Sangue em 

sacrifício todo homem é perdoado.  

Escuta a nossa voz. 

2. Entrando no mundo. Logo exclamas: 

Sacrifícios não queres, meu Deus. Eis-

me aqui! Já que tu me formastes um 

corpo, Por amor ofereço o que é meu. 

 


