
PARÓQUIA SÃO PAULO APÓSTOLO - CAMPINAS-SP 

DOMINGO DA PÁSCOA NA RESSURREIÇÃO DO SENHOR 

II Vésperas 

V. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. 

R. Socorrei-me sem demora. 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 

Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. 

 

Hino 

Às núpcias do Cordeiro 

em brancas vestes vamos. 

Transposto o mar Vermelho, 

ao Cristo Rei cantamos. 
 

Por nós no altar da cruz 

seu corpo ofereceu. 

Bebendo deste sangue, 

nascemos para Deus. 
 

Seu sangue em nossas portas 

afasta o anjo irado. 

Das mãos dum rei injusto 

seu povo é libertado. 
 

O Cristo, nossa Páscoa, 

morreu como um Cordeiro. 

Seu corpo é nossa oferta, 

Pão vivo e verdadeiro. 

 

Ó vítima verdadeira, 

do inferno a porta abris, 

livrais o povo escravo, 

dais vida ao infeliz. 
 

Da morte o Cristo volta, 

a vida é seu troféu. 

O inferno traz cativo 

e a todos abre o céu. 
 

Jesus, Pascal Cordeiro, 

em vós se alegra o povo, 

que, livre pela graça, 

em vós nasceu de novo. 
 

A glória seja ao Cristo 

da morte vencedor. 

Ao Pai e ao Santo Espírito 

o nosso igual louvor. 



Salmodia 

Ant.1 Maria Madalena com a outra Maria 

foram ver a sepultura do Senhor. Aleluia. 

Salmo 109(110),1-5.7 

O Messias, Rei e Sacerdote 

É preciso que ele reine, até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés (1Cor 15, 25).  

–1 Palavra do Senhor ao meu Senhor: * 

'Assenta-te ao meu lado direito 

– até que eu ponha os inimigos teus * 

como escabelo por debaixo de teus pés!' 

 

=2 O Senhor estenderá desde Sião † 

vosso cetro de poder, pois Ele diz: * 

'Domina com vigor teus inimigos; 

 

=3 tu és príncipe desde o dia em que nasceste; † 

na glória e esplendor da santidade, * 

como o orvalho, antes da aurora, eu te gerei!' 

 

=4 Jurou o Senhor e manterá sua palavra: † 

'Tu és sacerdote eternamente, * 

segundo a ordem do rei Melquisedec!' 

 

–5 À vossa destra está o Senhor, Ele vos diz: * 

'No dia da ira esmagarás os reis da terra! 

–7 Beberás água corrente no caminho, * 

por isso seguirás de fronte erguida!' 

 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 

Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

 

Ant. Maria Madalena com a outra Maria 

foram ver a sepultura do Senhor. Aleluia. 

Ant.2 Vinde ver o lugar onde estava o Senhor 

no sepulcro, aleluia. 

Salmo 113 A(114) 

Israel liberta-se do Egito 

Sabei que também vós, que renunciastes a este mundo, saístes do Egito (Sto. Agostinho). 

–1 Quando o povo de Israel saiu do Egito, * 

e os filhos de Jacó, de um povo estranho, 

–2 Judá tornou-se o templo do Senhor, * 

e Israel se transformou em seu domínio. 

 

–3 O mar, à vista disso, pôs-se em fuga, * 

e as águas do Jordão retrocederam; 



–4 as montanhas deram pulos como ovelhas, * 

e as colinas, parecendo cordeirinhos. 

 

–5 Ó mar, o que tens tu, para fugir? * 

E tu, Jordão, por que recuas deste modo? 

–6 Por que dais pulos como ovelhas, ó montanhas? * 

E vós, colinas, parecendo cordeirinhos? 

 

–7 Treme, ó terra, ante a face do Senhor, * 

ante a face do Senhor Deus de Jacó! 

–8 O rochedo ele mudou em grande lago, * 

e da pedra fez brotar águas correntes! 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 

Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

 

Ant. Vinde ver o lugar onde estava o Senhor 

no sepulcro, aleluia. 

 

Ant.3 Diz o Senhor: Não tenhais medo! 

Anunciai a meus irmãos que à Galiléia se dirijam; 

lá todos vós me encontrareis. Aleluia. 

No Cântico seguinte dizem-se os Aleluias entre parênteses somente quando se canta; na recitação, basta dizer o 

Aleluia no começo e no fim das estrofes. 

Cântico Cf. Ap 19,1-2.5-7 

As núpcias do Cordeiro 

= Aleluia, (Aleluia!). 
1 Ao nosso Deus a salvação, * 

honra, glória e poder! (Aleluia!). 

–2 Pois são verdade e justiça * 

os juízos do Senhor. 

 

R. Aleluia, (Aleluia!). 

 

= Aleluia, (Aleluia!). 
5 Celebrai o nosso Deus, * 

servidores do Senhor! (Aleluia!). 

– E vós todos que o temeis, * 

vós os grandes e os pequenos! 

 

R. Aleluia, (Aleluia!). 

 

= Aleluia, (Aleluia!). 
6 De seu reino tomou posse * 

nosso Deus onipotente! (Aleluia!). 

–7 Exultemos de alegria,* 

demos glória ao nosso Deus! 

 



R. Aleluia, (Aleluia!). 

 

= Aleluia, (Aleluia!). 

Eis que as núpcias do Cordeiro * 

redivivo se aproximam! (Aleluia!). 

– Sua Esposa se enfeitou, * 

se vestiu de linho puro. 

 

R. Aleluia, (Aleluia!). 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 

Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

Ant. Diz o Senhor: Não tenhais medo! 

Anunciai a meus irmãos que à Galiléia se dirijam; 

lá todos vós me encontrareis. Aleluia. 
 

Leitura breve Hb 10,12-14 

Cristo, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus. 

Não lhe resta mais senão esperar até que seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. De fato, com 

esta única oferenda, levou à perfeição definitiva os que ele santifica. 
 

Em lugar do responsório se diz: 

Ant. Este é o dia que o Senhor fez para nós; 

alegremo-nos e nele exultemos. Aleluia. 

Cântico evangélico (MAGNIFICAT)     Lc 1,46-55 

Ant. Na tarde da Páscoa, a portas fechadas, 

Jesus aparece no meio dos seus, reunidos com medo, 

e lhes diz: Paz a vós! Aleluia. 

A alegria da alma no Senhor 

–46 A minh'alma engrandece o Senhor * 
47 e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador; 

–48 pois, ele viu a pequenez de sua serva, * 

desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. 

 

–49 O Poderoso fez em mim maravilhas * 

e Santo é o seu nome! 

–50 Seu amor, de geração em geração, * 

chega a todos que o respeitam; 

 

–51 Demonstrou o poder de seu braço, * 

dispersou os orgulhosos. 

–52 Derrubou os poderosos de seus tronos * 

e os humildes exaltou. 

–53 De bens saciou os famintos, * 

e despediu, sem nada os ricos. 

–54 Acolheu Israel, seu servidor, * 

fiel ao seu amor, 



 

–55 como havia prometido aos nossos pais, * 

em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. 

 

– Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. * 

Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

Ant. Na tarde da Páscoa, a portas fechadas, 

Jesus aparece no meio dos seus, reunidos com medo, 

e lhes diz: Paz a vós! Aleluia. 

Preces 

Oremos com alegria a Cristo nosso Senhor, que morreu, ressuscitou e agora, sem cessar, intercede por nós 

junto do Pai. Digamos cheios de confiança: 

 

R. Cristo, rei vitorioso, ouvi a nossa oração! 

 

Cristo, luz e salvação de todos os povos, 

– derramai sobre nós, que proclamamos a vossa ressurreição, o fogo do vosso Espírito. R. 

 

Que Israel, permanecendo fiel às promessas, caminhe firme na esperança, 

– e toda a terra se encha do conhecimento de vossa glória. R. 

 

Conservai-nos, Senhor, na comunhão dos vossos santos durante a nossa vida sobre a terra, 

– e dai-nos a graça de podermos, um dia, descansar com eles dos nossos trabalhos. R. 

 

Vós, que triunfastes admiravelmente sobre o poder do pecado e da morte, 

– fazei-nos viver sempre para vós, vencedor imortal. R. 

 

(intenções livres) 

 

Cristo Salvador, que da humilhação na cruz fostes exaltado à direita do Pai, 

– acolhei com bondade em vosso reino glorioso os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. R. 

Pai nosso... 

Oração 

Ó Deus, por vosso Filho Unigênito, vencedor da morte, abristes hoje para nós as portas da eternidade. 

Concedei que, celebrando a ressurreição do Senhor, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos na luz da 

vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bênção do Santíssimo Sacramento 

Se quem preside for Diácono, omite-se as orações pelo Papa e pelo Bispo. 

Diác.: Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. 

T.: O Senhor o guarde e lhe conceda longa vida, torne-o feliz na terra e não o deixe cair sob a ira dos seus 

inimigos. 

Diác.: Tu és Pedro. T.: E sobre esta pedra edificarei a minha Igreja. 

Pe.: Oremos. Deus, pastor e guia de todos os fiéis, olhai propício para o vosso servo o Papa Francisco, que 

constituístes pastor de vossa Igreja. Concedei-lhe, vos suplicamos, a graça de edificar os fiéis com suas palavras 

e exemplos, a fim de que, com o rebanho que lhe foi confiado, alcance a vida eterna. Por Cristo, Senhor nosso. 

T.: Amém. 

Diác.: Oremos por nosso Arcebispo Dom João Inácio. 

T.: Que ele permaneça firme e apascente o seu rebanho na vossa fortaleza, Senhor, na sublimidade de vosso 

nome. 

Diác.: Tu és sacerdote para sempre. T.: Segundo a ordem de Melquisedeque. 

Pe.: Oremos.: Ó Deus que velais sobre o vosso povo com bondade e o conduzis com amor, dai o Espírito de 

sabedoria e a abundância de vossas graças a vosso servo Dom João Inácio, nosso prelado, a quem confiastes 

o cuidado de nossa direção espiritual, para que ele cumpra fielmente junto de nós os deveres do ministério 

sacerdotal e receba na eternidade a recompensa de um fiel dispensador. Por Cristo, Senhor nosso. T.: Amém. 

  

Tão sublime sacramento / adoremos neste altar. / Pois o Antigo Testamento / deu ao novo o seu lugar. / 

Venha a fé, por suplemento / os sentidos completar. 

Ao Eterno Pai cantemos e a Jesus, o Salvador: / ao Espírito exaltemos, / na Trindade eterno amor; Ao Deus 

Uno e trino demos / a alegria do louvor. Amém. 

V.: Do céu lhes destes o Pão. R.: Que contém todo sabor. 

V.: Oremos. Deus, que neste admirável Sacramento, nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos 

tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso Corpo e do vosso Sangue, que experimentemos sempre em 

nós a sua eficácia redentora. Vós, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. R: Amém. 

O sacerdote/diácono traça o sinal da cruz, com o Santíssimo Sacramento, abençoando a todos. Após: 

Bendito seja Deus. 

Bendito seja o seu Santo Nome. 

Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. 

Bendito seja o nome de Jesus. 

Bendito seja o seu Sacratíssimo Coração. 

Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. 

Bendito seja Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar. 

Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. 

Bendita seja a grande Mãe de Deus Maria Santíssima. 

Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. 

Bendita seja a sua gloriosa Assunção. 

Bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe. 

Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. 

Bendito seja Deus nos seus Anjos e nos seus Santos. 

T.: 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 o nosso arcebispo, sobre o nosso Pároco, sobre todo 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 

de 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. 

V.: Rezemos, nas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco: Pai nosso... Ave Maria... Glória ao Pai. 

V.: Graças e louvores sejam dados a todo momento. R.: Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. 

V. Em todos os Tabernáculos do mundo. R.: Até a consumação dos séculos. 

Na despedida se diz: 

Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. 

R. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. 

 

Aqui termina o Tríduo pascal 


