
 

ENTRADA 
 
Ó vem cantar comigo irmão, 
nesta festa da Ressurreição (2x). 
 
Jesus está vivo é Rei vencedor. 
O Céu e a terra lhe cantam louvor. 
Aleluia! Aleluia!  
A tua vitória / ó morte onde está? 
A sorte dos pobres Jesus quis mudar. 
Aleluia! Aleluia! 
 
Da terra do pranto do mal e da dor. 
Jesus abre as portas pro Reino do Amor. 
Aleluia! Aleluia!  
É dia da graça a Páscoa da vida / 
Venceu a aliança por Deus garantida. 
Aleluia! Aleluia! 
 
Bendito pra sempre o Pai Criador. 
Que mata a morte é libertador. 
Aleluia, Aleluia!  
Feliz é o povo que Deus é Senhor. 
Quem luta unido será vencedor. 
Aleluia! Aleluia! 
 
ATO PENITENCIAL 
 
Senhor, que sois o eterno sacerdote da 
nova Aliança, tende piedade de nós. 
 
T. Senhor, tende piedade, Senhor 
piedade de nós 
 
Cristo, que nos edificais como pedras 
vivas no templo santo de Deus, tende 
piedade de nós.  
 
T. Cristo, tende piedade, Cristo 
piedade de nós.  
 
Senhor, que nos tornais concidadãos dos 
santos no reino dos céus, tende piedade 
de nós. 
 
T. Senhor, tende piedade, Senhor 
piedade de nós 
 

 
GLÓRIA 

 
Glória a Deus nas alturas, 
E paz na terra aos homens por ele 
amados, 
Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai todo 
poderoso, 
Nós vos louvamos, nós vos bendizemos,  
nós vos adoramos, nós vos glorificamos 
nós vos damos graças, por vossa imensa 
glória. 
 
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 
a nossa súplica,  
vós que estais à direita do Pai, tende 
piedade de nós 
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 
na glória de Deus Pai. Amém! na glória de 
Deus Pai. Amém! na glória de Deus Pai. 
Amém... 
 
ACLAMAÇÃO 
 
Aleluia, aleluia!  Como o pai me amou, 
assim também eu vos amei!  
Aleluia, aleluia! Como estou no pai, 
permanecei em mim!  
 
Vós todos que sofreis, aflitos vinde a mim!  
Repouso encontrarão os vossos corações.  
Dou graças a meu pai que revelou. 
Ao pobre, ao pequenino seu grande amor. 
  

OFERTÓRIO 
 
Cristo ressuscitou 
O sertão se abriu em flor 
Da pedra água   saiu 
Era noite e o sol surgiu 
Glória ao Senhor! 
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Vocês que tristes estão 
Que gemem sob a dor 
Na dor de sua paixão 
Deus se irmanou 
Vocês que pobres são 
Que temem o opressor 
Por sua ressurreição 
Deus nos livrou 

 
SANTO 
 
Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do 
Universo 
O céu e a terra proclamam, a vossa 
glória 
 
Hosana, Hosana Hosana, Hosana, 
Hosana nas Alturas 
 
Bendito o que vem, em nome do Senhor 
 
COMUNHÃO 
  
Ó Senhor Jesus Cristo disseste: a meus 
discípulos deixo um sinal. Bem melhor 
que um emblema ou uma veste é o amor 
que vos dou. Nossa Igreja seguindo seu 
mando, vai pouco a pouco feliz se 
educando nesta escola do grande amor. 
 
Sou o Cordeiro por vós imolado, ao morrer 
triunfei do inimigo. Vinde todas as nações, 
receber o meu perdão! Sou vossa Páscoa, 
sou Rei, sou a Vida: eu vós levo também 
às alturas, venço a morte e vos dou a 
ressurreição.  
 
Quando vemos que tu te ofereces a cada 
um, teus irmãos, tuas irmãs. Muito claro 
Senhor aparece o seu valor para Deus. 
Descobrimos a grande verdade todos os 
homens têm igual dignidade, pois a todos 
o seu pão se deu.  
 
Comunhão nos fará ser sensíveis ao 
sofrimento de todos os irmãos e a usar 
sempre os meios possíveis para o mal 
remediar. Compreendendo que são tua 
imagem, a descoberta nos dá mais 
coragem: nos impele a servir e amar. 
  

 
AÇÃO DAS GRAÇAS 
 
Negra Mariama, 
Negra Mariama chama (2x) 
 
Negra Mariama chama pra enfeitar o andor, 
porta-estandarte, para ostentar 
 
A imagem Aparecida em nossa escravidão, 
com o rosto dos pequenos, 
Cor de quem é irmão. 
 
Negra Mariama chama pra cantar que 
Deus uniu os fracos pra se libertar. 
E derrubou dos tronos os latifundiários que 
escravizaram pra se regalar 
 
Negra Mariama chama pra dançar, saravá 
esperança até o sol raiar. 
No samba está presente o sangue 
derramado, o grito e o silêncio dos 
martirizados. 
 
Negra Mariama chama pra lutar em nossos 
Movimentos, sem desanimar. 
Levanta a cabeça dos espoliados, nossa 
companheira chama pra avançar. 
 
FINAL 
 
É bonita de mais, é bonita demais. A mão 
de quem conduz a bandeira da paz. 

 
É a paz verdadeira. Que vem da justiça, 
irmão. É a paz da esperança. Que nasce de 
dentro do coração. 

 
É a paz da verdade, da pura irmandade do 
amor. Paz da comunidade. Que busca 
igualdade, ô, ô. 

 
Paz que é graça e presente, na vida da 
gente. De fé, paz do onipotente, Deus na 
nossa frente, Javé. 
 

A VIDA insiste... a  
VIDA resiste! 

FORÇA E CORAGEM 
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