
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOMINGO DA RESSURREIÇÃO 

OFÍCIO DA MANHÃ 

 
1. CHEGADA - Silêncio - oração pessoal... 

2. ABERTURA  

Aleluia! O Senhor ressuscitou, aleluia. 
Ele vive com a gente. Aleluia, aleluia. 
Aleluia! Eis a pedra removida, Aleluia. 
O Sepulcro, está vazio. Aleluia, aleluia. 
Aleluia! A quem procuras, ó Maria, aleluia. 
O teu Senhor não está morto. Aleluia. 
 
3. RECORDAÇÃO DA VIDA  

Passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de 
Tiago e Salomé, compraram perfumes para ir ungir o 
corpo de Jesus. De madrugada, no primeiro dia da 
semana, elas foram ao túmulo, ao nascer do sol. [Mc 
16,1] 
 

4. HINO 
Ó cristãos, vinde, ofertai  
Os louvores pascais. (bis)  

Já remiu as ovelhas  
O inocente por elas  
Reconciliando céus e terras.  

Vida e morte, ó duelo,  
Ó combate mais belo:  
Da vida o Rei morreu, mas venceu!  

Que viste, ó Maria,  
Quando ao Horto então corrias?  
“A tumba vi do Vivente,  
Do Cristo a glória resplendente!  

Os anjos eu ouvi  
E os panos no chão eu vi!  
Minha esperança clareia,  
Jesus vai nos ver na Galileia!’’  

Cristo, eu sei, ressuscitou,  
Eis toda verdade!  
E tu, da vida, ó Rei, Piedade!  
Amém! Aleluia! 

 

5. SALMO 63 
Em meu peito arde o meu coração... 
quero ver, quero ver meu senhor! 
/:eu procuro, eu procuro meu bem... 
onde está, onde está meu amor?...:/ 

1. Ó meu Deus, ó Deus meu, desde cedo eu te anseio, 
O meu ser tão sedento, por ti só anelo... 
- Minha carne te busca, por ti ela anseia. 
Como terra sem água, feito árida areia.  

2. Assim eu gostaria de te comtemplar, 
Teu poder, tua glória, no Templo a provar! 
- Pois mais doce que a vida é teu grande amor,  
E meus lábios irão celebrar teu louvor! 

3. E por toda minha vida, eu te bendirei, 
Em teu Nome, meus braços e mãos erguerei! 
- Como em rico banquete me saciarei, 
Com alegria nos lábios eu te louvarei! 
 
4. Noite adentro, em meu leito, em ti eu me ligo, 
Sobre ti, noite adentro, em vigília, eu medito 
- Pois tens sido pra mim um socorro constante 
  De tuas asas à sombra, eu canto exultante! 

5. E meu ser todo em ti se segura e agarra, 
Tua destra é o que me sustenta e ampara... 
- De minha vida os que buscam a destruição 
Às profundas da terra é que descerão! 
- E entregues nas mãos de quem usa da espada, 
Dos chacais vão findar qual presa abocanhada! 

6. Mas quem reina com Deus, nele irá se alegrar 
E feliz há de ser quem por Ele jurar! 
- E tapada a boca de toda mentira,  
Glória ao Deus que meu canto anima e inspira! 

Oração: 
Ó Deus, tu não deixaste Jesus entregue ao poder 
da morte e foste o seu salvador tirando-o da 
humilhação da sepultura. Faze brilhar sobre nós 
a luz da sua ressurreição, para exultarmos e 
cantarmos de alegria, neste dia que o Senhor fez 
para nós. A ti a honra e louvor pelos séculos dos 
séculos. Amém. 
 
6. LEITURA BÍBLICA - Atos 10,40-43: 

Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia e lhe concedeu 
manifestar a sua presença, não a todo o povo, mas 
para as testemunhas que Deus já havia escolhido: para 
nós que comemos e bebemos com Jesus, depois que 
ele ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar 
ao povo e testemunhar que Deus o constituiu Juiz dos 
vivos e dos mortos. Sobre ele todos os profetas dão o 
seguinte testemunho: todo aquele que acredita em 
Jesus, recebe em seu nome, o perdão dos pecados.  
 
7. RESPONSO – MEDITAÇÃO  

Este é o dia que o Senhor fez! 
Seja para nós um dia de alegria, aleluia. 
Seja de festa este dia! Seja para nós .... 
Hoje Cristo ressuscitou! Seja para nós ... 
Ressuscitou e nos libertou. Seja para nós ... 
Este é o dia que o Senhor fez! Seja para nós ... 



 
8. CÂNTICO DE ZACARIAS  
Com o cântico de Zacarias, vamos agradecer a Deus, 
por Jesus Cristo ressuscitado, que reluziu no coração 
da noite vencendo a escuridão do medo e da morte. 
Ele é o sol da justiça a iluminar os caminhos da 
humanidade em busca da paz. 

Mal começava o domingo a semana 
Lá vem as mulheres com flores aromas. 
De passo em passo de rua em rua 
O sol já havia surgido aleluia. 

1. Bendito o Deus de Israel  
    que seu povo visitou 
   e deu-nos libertação  
   enviando um Salvador,  
   da casa do rei Davi,  
    seu ungido servidor. 

2. Cumpriu a voz dos profetas  
   desde os tempos mais antigos, 
   quis libertar o seu povo  
   do poder dos inimigos, 
   lembrando-se da aliança  
   de Abraão e dos antigos. 

3. Fez a seu povo a promessa  
   de viver na liberdade, 
   sem medos e sem pavores  
   dos que agem com maldade  
   e sempre a ele servir  
   na justiça e santidade. 

4. Menino, serás profeta  
    do Altíssimo Senhor  
   pra ir à frente aplainando  
   os caminhos do Senhor, 
   anunciando o perdão  
    a um povo pecador. 

5. É ele o Sol Oriente  
    que nos veio visitar.  
   da morte, da escuridão,  
   vem a todos libertar.  
   a nós seu povo remido  
   para a paz faz caminhar. 

6. Ao nosso Pai demos glória  
   e a Jesus louvor também. 
   louvor e glória, igualmente,  
   ao Espírito que vem.  
   que nosso louvor se estenda  
   hoje, agora e sempre. Amém 
 
9. PRECES 

No brilho do sol da justiça, que acaba de ressurgir para 
nós, bendigamos ao Senhor: 

Cristo, nossa páscoa, nós te louvamos! 

- Ó Cristo, luz gloriosa que brilhas nas trevas, faze-nos 
viver todo este dia no louvor da tua glória. 

- Senhor, fizeste de nós um povo de sacerdotes, pela 
participação no mistério da tua páscoa, dá-nos celebrar 

com alegria o teu louvor e testemunhar com a nossa 
vida a tua bondade. 

- Senhor, venceste a morte por tua ressurreição, és 
nossa força na luta contra toda a maldade deste 
mundo. 

- Cristo, tu és água viva que nos faz renascer para uma 
vida nova de amor e de misericórdia 

- Cristo, pão e vinho doados para que o mundo se 
renove na partilha. 

  Preces espontâneas... 

- Com amor e confiança, digamos juntos, a oração que 
o Senhor nos ensinou: Pai nosso... pois vosso é o 
reino, o poder e a glória para sempre. 

Oração 
Ó Deus da vida, energia de salvação! Tiraste teu Filho 
Jesus da morte e deste ao teu povo este dia de festa e 
de alegria. Que sejamos mergulhados nesta festa de 
páscoa, que sejamos ressuscitados com ele e 
renovados na força do teu Espírito, para uma vida 
nova. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 

10. BÊNÇÃO 
O Deus da vida que ressuscitou Jesus dos mortos nos 
console em todas as nossas tribulações para que 
também nós consolemos os que sofrem. A ele a glória 
e o poder, agora e sempre. Amém. 
- Abençoe-nos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 
Amém. 
- Ao longo de todos este dia, bendigamos ao Senhor. 
Graças a Deus. 
 
Saudação a Maria 
 
Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia! 
Pois o Senhor, que merecestes   
trazer em vosso seio Aleluia. 
Ressuscitou como disse Aleluia. 

Rogai a Deus por nós, Aleluia. 

Oração: 

Ó Deus, que alegraste o mundo com a ressurreição do 
vosso Filho, Jesus Cristo, Concedei-nos que, com sua mãe 
a Virgem Maria, alcancemos a glória da Ressurreição. 

Pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém 
 
 
 
 
 
 
 

Roteiro: Penha Carpanedo 
Edição do áudio: Neideane 
Desenho: Kelly de Oliveira 

                www.revistadeliturgia.com.br 
 
 

 
 
 

http://www.revistadeliturgia.com.br/

