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Consolar que ser consolado, / Compreender que ser compreendido, / 
Amar, que ser amado. / Pois é dando que se recebe, / É perdoando que se é 
perdoado  / E é morrendo que se vive para a vida eterna.

Feliz Páscoa!
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Mensagem da Páscoa

 Jesus Cristo ressuscitou! Está vivo!

“Por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, 
ressuscitou!” ( Lc 24, 5b-6). Três dias após a morte de Jesus, algumas mulheres 
foram ao seu túmulo, ouviram este anúncio e se tornaram mensageiras dessa 
boa notícia.

Também hoje a Igreja testemunha e anuncia, como fez através dos séculos: 
Jesus Cristo, morto na cruz, ressuscitou, está vivo e presente no meio de nós! 
Por infinita condescendência para conosco, Deus tornou-se próximo de nós e 
manifestou-nos amor sem medida, iluminou e deu sentido novo a vida através 
da ressurreição de Jesus.

A Páscoa, passagem das trevas para luz, da morte para a vida, empenha-nos 
decididamente na superação dos sinais de morte ainda presentes na cultura e na 
convivência humana. O anúncio pascal traz a certeza de que a injustiça e o 
egoísmo, a violência e o ódio não terão a última palavra sobre a existência.

A Páscoa faz-nos abraçar a defesa da vida humana, em todas as suas fases, e da 
natureza, ambiente da vida, dom do Criador. O cuidado da Terra, nossa casa 
comum, e o zelo pela sua capacidade de acolher e abrigar a vida são cada vez 
mais urgentes e requerem o esforço solidário de todos; essas atitudes decorrem 
do respeito a Deus criador e amigo da vida.

Não é belo, não é coerente com nossa fé, não é justo com o próximo promover a 
violência, a cultura da morte, o desprezo à obra de Deus e a vida de nossos 
semelhantes. A ressurreição de Jesus Cristo revela que Deus está do lado da 
vida; por isso, somos convocados a estar desse lado também.

Ressuscitou! Não está mais entre os mortos! O amor de Deus, manifestado a nós 
na ressurreição de seu Filho Jesus Cristo, alimenta a alegria e a esperança; ao 
mesmo tempo, faz-nos participar da edificação da sociedade, segundo os 
critérios da verdade, da justiça e da solidariedade. A Páscoa de Jesus é sinal da 
vitória possível sobre a morte e todos os males.

Jesus Cristo, que passou da morte para vida, fortifique nossa esperança. O Deus 
da vida abençoe a todos.

“Texto do  Cardeal Geraldo Majella Agnelo
Arcebispo de São Salvador da Bahia”
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BENÇÃO FINAL

Pe.: O Senhor esteja convosco!

AS.: Ele está no meio de nós!

Pe.: Que Deus todo-poderoso vos abençoe nesta solenidade pascal e vos 
proteja contra todo pecado!

AS.: Amém!

Pe.: Aquele que nos renova para a vida eterna, pela ressurreição do vosso 
Filho vos enriqueça com o dom da imortalidade!

AS.: Amém!

Pe.: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo!

As.: Amém!

Pe.: Idem em paz, e o Senhor vos acompanhe!

AS.: Graças a Deus!

CANTO FINAL

CÂNTICO FINAL

Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. / Onde houver ódio, que eu 
leve o amor. / Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. / Onde houver 
discórdia que eu leve a união. / Onde houver dúvida, que eu leve a fé. / 
Onde houver erro, que eu leve a verdade. / Onde houver desespero, que 
eu leve a esperança. / Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. / Onde 
houver treva, que eu leve a luz. / Ó Mestre, fazei que eu procure mais / 
Consolar que ser consolado, / Compreender que ser compreendido, / 
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Pe.: Felizes os convidados para a Ceia do Senhor! Eis o Cordeiro de 
Deus, que tira o pecado do mundo!

AS.: Senhor, eu não sou digno(a) de que entreis em minha morada, 
mas dizei uma palavra e serei salvo!

CANTO DA COMUNHÃO

COMUNHÃO
1 – Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente 
queres que eu te siga.
Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome, lá 
na praia, eu larguei o meu barco, junto a Ti buscarei outro mar...
2- Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro em espadas, 
somente redes e o meu trabalho.
3-Tu, minhas mãos solicitas, meu cansaço que a outros descanse, amor 
que almeja seguir amando.
4- Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que  esperam, 
bondoso amigo assim me chamas.

AÇÃO DE GRAÇAS
Jesus está aqui neste momento/ Sua presença é real em meu viver./ 
Entregue sua vida, seus problemas / Fale com Deus, Ele vai ajudar você.
Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos/ É Ele o autor da 
fé do princípio ao fim/ De todos teus tormentos.
E ainda se vier noites traiçoeiras/ se a cruz pesada for, Cristo estará 
contigo/ O mundo pode até/ Fazer você chorar/ Mas Deus te quer 
sorrindo (bis)
Seja qual for o seu problema/ Fale com Deus, Ele vai ajudar você/ Após a 
dor vem à alegria/ Deus é amor e não te deixará sofrer.

Pe.: OREMOS : Deus, que pela ressurreição do seu Filho único, vos deu 
a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda 
alegria de sua benção.

AS.: Amém!
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Missa da Páscoa

COM: Irmãos e irmãs, a Páscoa é uma delícia, e não estou falando de ovo 
de páscoa. É muito mais que ovo de páscoa. É aquele “aleluia”, aquele 
“gloria” que está guardado na garganta e que explode. Tenho uma alegria 
muito grande, porque Cristo ressuscitou, e essa Páscoa é a grande festa da 
Igreja. Feliz Páscoa para você! Que a luz de Cristo possa mudar sua vida. 
Aquela pergunta que Cristo fez para você: “O que mais eu poderia fazer 
que Eu não fiz?” Que essa pergunta fique no seu coração e você possa 
responder com Cristo ressuscitado na Páscoa!”

Todos de pé para receber o celebrante.

RITOS INICIAIS

CÂNTICO DE ENTRADA
1-Vibra uma canção/ De esperança e alegria/ Surge no horizonte/ O raiar 
de um novo dia
Canta, dança, entra na festa/ Sente a alegria de viver/ Olha o céu 
sorrindo/ Vê a beleza deste renascer./ Canta, dança nesta ciranda/ 
Sonha de novo sem temer/ Vai à cidade/ Leva a notícia deste 
amanhecer.
2 –No olhar do povo/ Brincam risos de criança/ Mãos sem entrelaçam/ 
Recriando a confiança
3- Livre canta o vento/ Boa nova de amizade/ Brilha a paz na terra/ Nasce 
nova humanidade

ACOLHIDA

Pe.: Em nome do Pai....

AS.: Amém!

Pe.: Reconheçamos o infinito amor de Deus para conosco dando seu 
Filho ao mundo para ensinar-nos a compaixão e a paz. Penitenciemo-nos 
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O pão nosso de cada dia nos dai hoje /Perdoai nossas ofensas /Assim 
como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
E não nos deixeis cair em tentação / Mas livrai-nos de todo mal. 
 AS.:Amém!

Pe.: Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos 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 sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo!

AS.: Amém!

Pe.: A paz do Senhor esteja sempre convosco!

AS.: O amor de Cristo nos uniu!

Pe.: Como filhos e filhas do Deus da Paz, saudai-vos com um gesto de 
comunhão fraterna!

Todos se cumprimentam segundo o costume.

PAZ
Quero te dar a paz do meu Senhor com muito amor (2X)
1 - Na flor vejo manifestar o poder da criação / Nos teus lábios eu vejo 
estar o sorriso de um irmão / Toda vez que eu te abraço e aperto a tua 
mão / Sinto forte o poder do amor dentro do meu coração.
2 – Deus é Pai e nos protege / Cristo é filho e salvação / Santo Espírito, 
consolador / Na trindade somos irmãos / Toda vez que eu te abraço e 
aperto a tua mão / Sinto forte o poder do amor / Dentro do meu 
coração.

CORDEIRO

AS.: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade 
de nós(bis), Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos 
a paz!
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Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.

AS.: Fazei de nós um só corpo e um só espírito!

Pe.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo 
inteiro: que cresça na caridade, com o papa Bento XVI, com o bispo Dom 
José Palmeira Lessa e todos os ministros do vosso povo.

AS.: Lembrai-vos, ó Pai, da Vossa Igreja!

Pe.: Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs servidores deste 
Tribunal que morreram na esperança de ressurreição, e de todos os que 
partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face.

AS.: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos Filhos!

Pe.: Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos 
participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os 
santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos 
louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho.

AS.: Concedei-nos o convívio dos eleitos!

Pe.: Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo-poderoso, na 
unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda glória, agora e para 
sempre.

AS.: Amém!

Pe.: Vamos dar as mãos e vamos juntos REZAR.

PAI NOSSO

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 nossas ofensas /Assim 
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Filho ao mundo para ensinar-nos a compaixão e a paz. Penitenciemo-nos 
pela nossa incapacidade de retribuir esse amor. (Pausa).

Cantemos nosso arrependimento!

ATO PENITENCIAL
1- Perdão, Senhor, tantos erros cometi./ Perdão, Senhor, tantas 
vezes me omiti./ Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas 
que falei, pelo irmão que eu julguei. (bis)
Piedade, Senhor, Tem piedade, Senhor/ Meu pecado vem lavar 
com teu amor/ Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor. E liberta 
minha alma para o amor.
2- Perdão, Senhor, porque sou tão pecador./ Perdão, Senhor, Sou 
pequeno e sem valor./ Mas mesmo assim, tu me amas, quero então, te 
entregar meu coração, suplicar o teu perdão. (bis)

Pe.: Deus Todo- Poderoso, cheio de amor e bondade, tenha compaixão de 
nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna.

AS.: Amém!

 HINO DE LOUVOR

Glória! Glória. Ao Pai Criador, ao Filho redentor e ao Espírito 
Glória! (2X).
Ao Pai Criador do mundo, ao Filho redentor dos homens / E ao Espírito 
de amor demos sempre glória. (2X)
Glória! Glória. Ao Pai Criador, ao Filho redentor e ao Espírito 
Glória! (2X).

AS.: Amém!

Pe:. Oremos: Ó Deus misericordioso, concedei que a vossa Igreja, 
reunida no Espírito Santo, se consagre ao vosso serviço num só coração e 
numa só alma. Por nosso Senhor Jesus Cristo...
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RITO DA PALAVRA

Iª  Leitura 

COM.: Deus nos fala
Paulo anima as lideranças da comunidade a se manter firmes na missão 
que receberam do Espírito, e Jesus reza por todos os seus seguidores para 
que não se deixem levar por falsas propostas. 

Leitura (Atos 20,28-38)

Leitura dos Atos dos Apóstolos – Naqueles dias, Paulo disse aos anciãos 
da Igreja de Éfeso: “Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o 
qual Espírito Santo vos colocou como guardas para pastorear a Igreja de 
Deus, que ele adquiriu com o sangue do seu próprio Filho. Eu sei, depois 
que eu for embora, aparecerão entre vós lobos ferozes, que não pouparão 
o rebanho. Além disso, do vosso próprio meio aparecerão homens com 
doutrinas perversas que arrastarão discípulos atrás de si. Por isso, estai 
sempre atentos: lembrai-vos que durante três anos, dia e noite, com 
lágrimas, não parei de exortar a cada um em particular. Agora, entrego-
vos a Deus e à mensagem de sua graça, que tem poder para edificar e dar a 
herança a todos os que foram santificados. Não cobicei prata, ouro ou 
veste de ninguém. Vós bem sabeis que estas minhas mãos 
providenciaram o que era necessário para mim e para os que estavam 
comigo. Em tudo vos mostrei que, trabalhando deste modo, se deve 
ajudar os fracos, recordando as palavras do Senhor Jesus, que disse: 'Há 
mais alegria em dar do que receber' “. Tendo dito isso, Paulo ajoelhou-se 
e rezou com todos eles. Todos, depois, prorromperam em grande pranto 
e, lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam aflitos, sobretudo por 
lhes haver ele dito que não tornariam a ver-lhe o rosto. E o 
acompanharam até o navio. Palavra do Senhor.

AS.: Graças a Deus
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Pe.: Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. 
Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, 
a fim de que se tornem para nós o Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, vosso 
filho e Senhor nosso.

AS.: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!

Pe.: Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele 
tomou o pão, 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.

Eis o mistério da fé!

AS.: Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa 
ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!

Pe.: Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, 
nós oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação; e vos 
agradecemos porque nos tornastes dignos de estar na vossa presença e 
vos servir.

AS.: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

Pe.: E nós vos suplicamos que, participando do Corpo e Sangue de 
Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
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ORAÇÃO EUCARÍSTICA – II

Pe.: O Senhor esteja convosco!

AS.: Ele está no meio de nós!

Pe.:Corações ao alto!

AS.: O nosso coração está em Deus!

Pe.: Demos graças ao Senhor, nosso Deus!

AS.: É nosso dever e nossa salvação!

Pe.: Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos 
graça, sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-
poderoso. Vencendo o pecado e a morte, vosso Filho Jesus, rei da glória, 
subiu ante os anjos maravilhados ao mais alto dos céus. E tornou-se o 
mediador entre vós, Deus, nosso Pai, e a humanidade redimida, juiz do 
mundo e Senhor do universo. Ele, nossa cabeça e princípio, subiu aos 
céus, não para afastar-se de nossa humanidade, mas para dar-nos a 
certeza de que nos conduzirá à glória da imortalidade. Por essa razão, 
transbordamos de alegria pascoal e aclamamos vossa bondade, ( 
cantando ) a uma só voz...

SANTO
Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei (Ao nosso Rei) / Hosana, 
Hosana, Hosana ao nosso Rei.
1 - Glorificarei teu nome, ó Deus! / Com cânticos Te celebrarei / És 
Santo, ó Pai! És Santo, ó Pai! / A Ti todo louvor. / És Santo, ó Pai! És 
Santo, ó Pai! / A Ti todo louvor.
2 - Bendito o que vem em nome do Senhor / O céu e a terra proclamam 
seu louvor / Te exaltarei, Te exaltarei, darei o meu louvor / Te exaltarei, 
Te exaltarei, darei o meu louvor.

Pe.: Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. 
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SALMO RESPONSORIAL 67(68)

Refrão.: Reinos da terra, cantai ao Senhor.

1. Suscitai, ó Senhor Deus, suscitai vosso poder,/ confirmai este 
poder que por nós manifestastes/ a partir de vosso templo,que 
está em Jerusalém,/ para vós venham os reis e vos ofertem seus 
presentes!- 

Refrão.: Reinos da terra, cantai ao Senhor.

2. Reinos da terra, celebrai o nosso Deus, cantai-lhe salmos!+ Ele 
viaja no seu carro sobre os céus dos céus eternos./ Eis que eleva e 
faz ouvir a sua voz, voz poderosa.

Refrão.: Reinos da terra, cantai ao Senhor.

3. Daí glória a Deus e exaltai o seu poder por sobre as nuvens./ 
Sobre Israel, eis sua glória e sua grande majestade!/ Em seu 
templo ele é admirável e a seu povo dá poder./ Bendito seja o 
Senhor Deus, agora e sempre. Amém, amém! 

Refrão.: Reinos da terra, cantai ao Senhor.

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

1 – Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são 
belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor.
Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. (bis)
2 – O meu Senhor chegou com toda glória, vivo Ele está, Ele está. Bem 
junto a nós, seu corpo santo a nos tocar, e vivo eu sei, Ele está.

EVANGELHO ( João 17, 11b - 19)

Pe.: O Senhor esteja convosco.
AS.: Ele está no meio de nós.
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Pe.:  Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.

AS.: Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: “Pai santo, guarda-
os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim 
como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu 
nome, o nome que me deste. Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a 
não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora, eu vou 
para junto de ti, e digo essas coisas, estando ainda no mundo, para que 
eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua 
palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu 
não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guarde 
do Maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. 
Consagra-os na verdade; a tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao 
mundo, assim também os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a 
fim de que eles também sejam consagrados na verdade”. 
Palavra da Salvação.
 
AS.: Glória a vós, Senhor.

HOMILIA

PROFISSÃO DE FÉ
AS.: Creio em Deus Pai todo-poderoso, criador do céu e da terra; e em 
Jesus Cristo, seu único Filho, nosso  Senhor; que foi concebido pelo 
poder do Espírito Santo; nasceu da virgem Maria, padeceu sob Pôncio 
Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado; desceu à mansão dos mortos; 
ressuscitou ao terceiro dia; subiu aos céus, está sentado à direita de Deus 
Pai todo-poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos; creio no 
Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na 
remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna.

AS.: Amém.   
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seminaristas/ para que sejam/ mais tarde/ dignos Ministros do Altar/ 
santos e dedicados pastores do povo cristão. Assim seja!

Pe.: Concedei, ó Deus, aos vossos filhos  e filhas, vossa assistência e 
vossa graça; dai-lhes saúde de alma e corpo, fazei que se amem como 
irmãos e estejam sempre a vosso serviço. Por Cristo, nosso Senhor.
AS.: Amém!

LITURGIA SACRAMENTAL

PROCISSÃO DAS OFERTAS

OFERTÓRIO
1 – Venho Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício./ 
Quero minha vida a ti entregar, como oferta viva em teu altar. (2x).
Pois para te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o 
que está em teu coração./ E que a cada dia, eu queira mais e mais, estar ao 
teu lado, Senhor.
Pois para te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o 
que está em teu coração.
E que a cada dia, eu queria mais e mais, estar ao teu lado, estar ao teu lado, 
estar ao teu lado, Senhor.

Pe.: Orai irmãos e irmãs...           (de pé)

AS.: Receba ó Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a honra e a 
glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a santa Igreja!

(sobre as Oferendas)

Pe.: Senhor nosso Deus, acolhei as oferendas do sacrifício que 
instituístes e, pela celebração desta eucaristia, em que vós rendemos a 
devida glória, completai em nós a vossa redenção. Por Cristo, nosso 
Senhor.
AS.: Amém!
ORAÇÃO EUCARÍSTICA – II
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rezemos ao Senhor.

As.: Senhor, atendei a nossa prece!

6- Pelos membros da administração superior desta Casa, para que juntos 
busquem com fé e entusiasmo, a construção de um mundo melhor, 
rezemos ao Senhor.

As.: Senhor, atendei a nossa prece!

7- Para que todas as mães sintam hoje e sempre, o amor de Deus e o 
carinho dos filhos e filhas, rezemos ao Senhor.

As.: Senhor, atendei a nossa prece!

8- Pela nossa comunidade e pelos que nela trabalham, rezemos ao 
Senhor.

As.: Senhor, atendei a nossa prece!

9- Para que sejamos fiéis e pratiquemos o que Cristo nos ensina, rezemos 
ao Senhor.

As.: Senhor, atendei a nossa prece!

ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES SACERDOTAIS E RELIGIOSAS

Divino Salvador, Jesus Cristo/ concedei-nos sacerdotes santos/ 
inflamados no fogo do vosso amor/ totalmente doados/ à edificação de 
vossa Igreja.
E vós, ó Maria/ mãe dos sacerdotes/ vós que sois a Onipotência 
Suplicante/ socorrei-os a todos/ nos trabalhos e dificuldades/ em que se 
encontrarem.
Virgem Mãe e Rainha dos apóstolos de Jesus/ aumentai nas famílias o 
respeito e o amor ao sacerdócio/ suscitai novas vocações sacerdotais e 
religiosas/. Guiai/ segundo o amor de vosso coração/ os nossos 
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ORAÇÃO  DA  ASSEMBLÉIA

Pe.: Irmãos e Irmãs, a palavra de Deus nos assegura: o que pedimos 
recebemos dele, porque observamos seus mandamentos e fazemos o que 
lhe é agradável. Rezemos ao Pai, fonte de vida e de todos os bens. Que 
Ele nos ajude a continuar a obra da criação, trabalhando com sabedoria e 
amor.

1- Pelos servidores deste Tribunal, para que esta Páscoa seja para cada 
um, alimento espiritual e que este dia seja vivido por todos os dias, em 
perfeita união com Cristo e em unidade nesta Corte de Contas, para que 
reine o amor, o respeito e o diálogo, rezemos ao Senhor.

As.: Senhor, atendei a nossa prece!

2- Para que a nossa sociedade procure dar o fim a todo tipo de violência 
que a aflige, fazendo valer a justiça e a fraternidade entre os irmãos e 
buscando incessantemente a paz, rezemos ao Senhor.

As.: Senhor, atendei a nossa prece!

3- Pelas famílias do mundo inteiro para que como primeira comunidade 
de fé assumam sua importância grandiosa na edificação do Reino de 
Deus e que descubram cada vez mais o verdadeiro e profundo sentido do 
amor, rezemos ao Senhor.

As.: Senhor, atendei a nossa prece!

4- Pela Igreja, para que a comunhão e o amor recíproco de seus membros 
sejam testemunhos vivos da presença de Deus em cada um de nós, 
rezemos ao Senhor.

As.: Senhor, atendei a nossa prece!

5- Pelos governantes do nosso país para que continuem a trabalhar pelos 
empobrecidos da sociedade e participem da construção de reino de Deus, 
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