
Dirigente: celebremos com alegria a Páscoa 

do Senhor. Essa é a razão da nossa fé, o 

motivo da mais perfeita alegria. Em Cristo, 

recebemos vida nova, pois a Luz do Ressus-

citado vence as trevas da morte, trazen-

do-nos a verdadeira vida! Somos convidados 

a assumir a missão do girassol: estarmos 

sempre voltados para o Senhor a fim de 

sermos plenamente iluminados pelo esplen-

dor da sua Luz. Na perspectiva da Páscoa, o 

girassol representa a busca da luz que é o 

Cristo Ressuscitado. Assim, do mesmo modo 

que ele acompanha o astro rei, o cristão deve 

seguir Cristo, luz da luz.

Iniciemos esta oração fazendo sobre nós o 

sinal que nos identifica:

Todos: Em nome do Pai, do Filho e do Espíri-
to Santo. Amém!

Dirigente: neste início de celebração, nos 

coloquemos na presença de Deus e confie-

mos a Ele as intenções particulares que 

trazemos. São inúmeros os motivos de 

louvor, ação de graças e de súplica que pos-

suímos. O Senhor sempre nos presenteia 

com o esplendor de Sua Luz e desejamos 

renovar nossos compromissos diante dos 

dons recebidos, irradiar Jesus, o Sol “que 

traz a salvação em seus raios” (Malaquias 3, 

20).

Todos:  Jesus impulsiona nosso coração a 
permanecer sempre voltado para a Sua 
Divina Luz. Que nossa existência seja plena 
de flores e sementes de vida, pois Sua Res-
surreição nos capacita a viver em conformi-
dade aos seus ensinamentos.

Pascoa
(Preparar o ambiente com vela, Bíblia e �ores)  

a Luz do Ressuscitado vence as trevas 
da morte, trazendo-nos a verdadeira vida!

Dirigente: rezemos o Salmo 42:

Leitor: A minh'alma tem sede de Deus e 

deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de 

ver a face de Deus?

Todos: A minh'alma tem sede de Deus e 
deseja o Deus Vivo.

Leitor: Peregrino e feliz caminhando para a 

casa de Deus, entre gritos, louvor e alegria da 

multidão jubilosa.

Todos: A minh'alma tem sede de Deus e 
deseja o Deus Vivo.

Leitor: Enviai vossa luz, vossa verdade: elas 

serão o meu guia; que me levem ao vosso 

monte santo, até a vossa morada!

Todos: A minh'alma tem sede de Deus e 
deseja o Deus Vivo.

Leitor: Então irei aos altares do Senhor, Deus 

da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao 

som da harpa, meu Senhor e meu Deus!

Todos: A minh'alma tem sede de Deus e 
deseja o Deus Vivo.

Canto
Dentro de mim existe uma luz / 

Que me mostra por onde deverei andar
Dentro de mim também mora Jesus / 

Que me ensina buscar o seu jeito de amar
Minha luz é Jesus / 
E Jesus me conduz / 

Pelos caminhos da paz.



Dirigente: ouçamos com alegria a passagem 

do Evangelho que testemunha a Ressurreição 

de Jesus.

Leitor: João 20,19-30

Dirigente: nesse Evangelho, Cristo, sol 

nascente, nos convida a uma aliança: “Como 

o Pai me enviou, assim também eu envio a 

vós”. É preciso que nos voltemos a Ele e assu-

mamos este propósito: anunciar o Reino do 

Pai, comunicar ao mundo a paz que vem da 

luz de Deus.

Todos: Ó Jesus Ressuscitado, que destes a 
paz aos Apóstolos, dizendo-lhes: “A paz 
esteja convosco”, concedei-nos este mesmo 
dom. Conduzi nossas vidas para que sigamos 
em direção à Luz e que, graças ao esplendor 
deste Clarão, floresçam girassóis nos 
corações que foram endurecidos por aquilo 
que causa desamor.
Ó Cristo, que por sua Paixão e Ressurreição 
rompeste nossa desesperança, que por esta 
mesma graça nossos familiares, amigos e 
todos que estiverem ao nosso redor possam 
contemplar o brilho da nova vida que recebe-
mos por puro “movimento do Vosso Amor” 
para conosco. Amém!

Dirigente: Sagrado Coração de Jesus!

Todos: Eu confio e espero em Vós!

Dirigente: Bem-Aventurada Clélia Merloni!

Todos: Rogai por nós!

Dirigente: que sempre nos acompanhe o 
esplendor da Luz de Cristo e, Nele, encon-
tremos a Vida que precisamos ter, Verdade 
que nunca poderemos deixar de viver. A 
todos, uma Feliz e Abençoada Páscoa na pre-
sença de Deus que é Pai, Filho e Espírito 
Santo. Amém!

Canto
Brilhe a vossa luz, brilhe para sempre/ 

Sejam luminosas vossas mãos e as mentes.
Brilhe a vossa luz/ 
Brilhe a vossa luz/ 
Brilhe a vossa luz/ 
Brilhe a vossa luz!

- Vós sois a luz do mundo, a todos aclarai/ 
Afugentando as trevas, ao Pai glorificai!


