
ARQUIDIOCESE DE FORTALEZA 
CÂNTICOS DA PÁSCOA 

 
1. CRISTO RESSUSCITOU 

 
Cristo ressuscitou, aleluia! 
Venceu a morte com amor! 
Cristo ressuscitou, aleluia! 
Venceu a morte com amor! 
Aleluia! 
 
Tendo vencido a morte,  
O Senhor ficará para sempre entre nós  
Para manter viva a chama do amor  
Que reside em cada cristão a caminho do Pai. 
 
Tendo vencido a morte,  
O Senhor nos abriu o horizonte feliz  
Pois nosso peregrinar pela face do mundo  
Terá seu final lá na casa do Pai. 
 

2. JESUS CRISTO ESTÁ VIVO ENTRE NÓS 
 
Jesus Cristo, nossa Páscoa,  
Ressuscitou e hoje vive,  
Celebremos, pois, a sua festa  
Na alegria da fraternidade.  
 
Jesus Cristo está vivo entre nós, 
Aleluia, aleluia! (bis)  
 
Ele é a nossa esperança,  
Com sua morte deu-nos vida,  
E hoje vai conosco, lado a lado,  
Dando sentido ao nosso caminhar.  
 
Também nós ressuscitemos  
Para uma vida de amor,  
É preciso que o mundo veja  
Em nós, cristãos, a Páscoa do Senhor. 
 

3. CRISTO VENCEU ALELUIA 
 
Cristo venceu aleluia! 
Ressuscitou aleluia!  
O Pai lhe deu glória e poder,  
Eis nosso canto, aleluia! 
 
Este é o dia em que o amor venceu,  
brilhante luz Iluminou as trevas.  
Nós fomos salvos para sempre! 
 
Suave aurora veio anunciando,  
que nova era foi inaugurada. 
Nós fomos salvos para sempre! 
 
No coração de todo homem nasce 
a esperança de um novo tempo. 
Nós fomos salvos para sempre! 
 

4. GLÓRIA 
 
Glória a Deus nos altos céus,  
Paz na terra a seus amados, 
A Vós louvam, Rei celeste,  

Os que foram libertados. 
 
Glória a Deus lá nos céus  
E paz aos seus, amém! 
 
Deus e Pai nós Vos louvamos,  
Adoramos, bendizemos.  
Damos glória ao Vosso nome,  
Vossos dons agradecemos. 
 
Senhor nosso Jesus Cristo,  
Unigênito do Pai, 
Vós de Deus Cordeiro Santo, 
Nossas culpas perdoai. 
 
Vós que estais junto do Pai,  
Como nosso intercessor,  
Acolhei nossos pedidos,  
Atendei nosso clamor. 
 
Vós somente sois o santo,  
O altíssimo Senhor,  
Com o Espírito Divino,  
De Deus Pai no esplendor 
 
 

5.      ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 
 
Aleluia, Aleluia, Aleluia  
 

6. OFERENDAS 
 
Eu creio num mundo novo,  
Pois Cristo ressuscitou! 
Eu vejo sua luz no povo, 
Por isso alegre estou! 
 
Em toda pequena oferta,  
Na força da união, 
No pobre que se liberta,  
Eu vejo ressurreição! 
 
Na mão que foi estendida,  
No dom da libertação,  
Nascendo uma nova vida,  
Eu vejo ressurreição! 
 

7.  BENDITO SEJA O REI DA GLÓRIA 
 
Bendito sejas, ó Rei da glória  
Ressuscitado, Senhor da Igreja,  
Aqui trazemos as nossas ofertas.  
 
Vê com bons olhos nossas humildes ofertas, 
Tudo o que temos seja pra Ti, ó Senhor (bis). 
 
Vidas se encontram no altar de Deus, 
Gente se doa, dom que se imola.  
Aqui trazemos as nossas ofertas. 
Irmãos da Terra, irmãos do Céu,  
juntos cantemos glória ao Senhor.  
Aqui trazemos as nossas ofertas. 



 
8. ANTES DA MORTE - COMUNHÃO 

 
Antes da morte e ressurreição de Jesus, 
Ele, na ceia, quis se entregar:  
Deu-se em comida e bebida pra nos salvar. 
 
E quando amanhecer 
O dia eterno, a plena visão, 
Ressurgiremos por crer 
Nesta Vida escondida no pão. 
 
Para lembrarmos a morte, a cruz do Senhor, 
Nós repetimos, como ele fez:  
Gestos, palavras, até que volte outra vez. 
 
Este banquete alimenta o amor dos irmãos, 
E nos prepara a glória do céu:  
Ele é a força na caminhada pra Deus. 
 
Eis o pão vivo mandado a nós por Deus Pai! 
Quem o recebe, não morrerá:  
No último dia vai ressurgir, viverá. 
 
Cristo está vivo, ressuscitou para nós!  
Esta verdade vai anunciar 
A toda terra, com alegria a cantar. 
 

9. PELOS PRADOS E CAMPINAS - COMUNHÃO 
 
Pelos prados e campinas verdejantes eu vou, 
É o Senhor que me leva a descansar. 
Junto às fontes de águas puras repousantes eu vou, 
Minhas forças o Senhor vai animar. 
  
Tu és, Senhor, o meu pastor  
Por isso nada em minha vida faltará.  
Tu és, Senhor, o meu pastor  
Por isso nada em minha vida faltará (bis). 
 
Nos caminhos mais seguros junto d’Ele eu vou  
E pra sempre o Seu nome eu honrarei.  
Se eu encontro mil abismos nos caminhos eu vou 
,Segurança sempre tenho em suas mãos.  
 
Ao banquete em sua casa muito alegre eu vou,  
Um lugar em Sua mesa me preparou . 
Ele unge minha fronte e me faz ser feliz  
E transborda a minha taça em Seu amor. 
 
Com alegria e esperança caminhando eu vou,  
Minha vida está sempre em suas mãos  
E na casa do Senhor eu irei habitar,  
E este canto para sempre irei cantar. 
 
 
 
 

10. CELEBRAI A CRISTO, CELEBRAI (Louvor).  
 
Celebrai a Cristo, celebrai!  (celebrai)   
Celebrai a Cristo, celebrai (bis). 
 
Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre (bis) 

Vamos celebrar.  Vamos celebrar. Vamos celebrar.  
Ressuscitou  o Senhor. 
 

11. NASCEU O SOL, LINDO ARREBOL (Despedida). 
 
Nasceu o sol, lindo arrebol,  
Manhã de luz porque Jesus  
Venceu a morte, nos deu uma nova vida.  
Jesus ressuscitou!   
Vê o jardim como floriu,  
Aquela flor desabrochou  
E nos olhares brotou a esperança, 
Jesus ressuscitou! 
 
Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia!  
Nós temos vida nova no amor 
 
Numa só voz vamos cantar,  
Dia feliz, dia de paz.  
Felicidade te desejo num abraço.  
Jesus ressuscitou!  
Alegra, irmão, teu coração,  
Espalha a paz, ressurreição,  
Tens nova vida, tens nova missão,  
Jesus ressuscitou! 


