
TEMPO PASCAL

I. ATÉ À SOLENIDADE DA ASCENSÃO DO SENHOR

HINOS

Vésperas

I

Na sua dor os homens encontraram
Uma pura semente de alegria,
O segredo da vida e da esperança:
 Ressuscitou o Senhor!

Os que choravam cessarão o pranto,
Brilhará novo Sol nos corações,
Pode o homem cantar o seu triunfo:
 Ressuscitou o Senhor!

Os que nos duros campos trabalharam
Voltarão entre vozes de alegria,
Erguendo ao alto os frutos da colheita:
 Ressuscitou o Senhor!

Já ninguém viverá sem luz da fé,
Já ninguém morrerá sem esperança;
O que crê em Jesus venceu a morte:
 Ressuscitou o Senhor!

Louvemos a Deus Pai eternamente
E cantemos a glória de seu Filho
Com o Espírito Santo que nos ama:
 Ressuscitou o Senhor!

II

Percorrei os caminhos do mundo
Ao encontro de Cristo Pascal
E cantai aleluias de festa
E comei do banquete imortal.



  

Vinde, pobres; entrai, rejeitados;
Aceitai o convite do Pai.
Vinde todos, humildes da terra,
Exultai com Jesus, exultai.
Este o dia em que exulta a Igreja
Como Esposa de Cristo Jesus;
Este o dia das núpcias de Cristo:
Ele desce do trono da Cruz.
Vinde, vós os exaustos da guerra.
Vinde, vós os obreiros da paz.
Rasga a noite uma luz fulgurante,
Surge Cristo que a força vos traz.
Glória ao Pai, e a seu Filho, Jesus.
Glória ao Espírito, excelso Fulgor.
Salvação para todos os homens:
Que eles vejam a luz do Senhor!

III

Ó Senhor Jesus Cristo,
Sois o homem primeiro
Da nova humanidade.
Sois luz que não se extingue,
Sol que não tem ocaso,
Fulgor da eternidade.
Sois Deus que Se fez homem,
Sois fonte de alegria,
Sois nossa liberdade.
O Senhor Jesus Cristo,
Imagem do Invisível,
Palavra criadora,
Sois vencedor da morte,
Sois o Ressuscitado,
Nossa luz redentora.
Sois a vida sem termo,
O caminho sem erro,
Páscoa libertadora.

HINOS DE VÉSPERAS



                       

IV

Foi removida a pedra,
Cristo sai vitorioso,
E para todo o sempre
Fica a morte vencida.

Corremos ao sepulcro 
E os Anjos nos convidam:
Não busqueis entre os mortos
Aquele que está vivo!

Libertos da tristeza,
Do pecado e da morte,
Cantamos o mistério
Desta Páscoa florida.

O Corpo do Cordeiro
É pão da nossa fome
E o Sangue derramado
Fonte de eterna vida.

Porque o dia se acaba
E as sombras vão caindo,
Fica sempre connosco,
Senhor da eterna glória!

Durante a oitava da Páscoa, diz-se na despedida:

V. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
 Aleluia, Aleluia.
R. Graças a Deus.
 Aleluia, Aleluia.

Completas

I
Jesus, Redentor da vida,
Palavra do Pai eterno,
Fulgor da luz invisível,
Nosso guarda vigilante.

Criador de todo o mundo,
Juiz de todos os tempos:
Depois das nossas fadigas,
Dá-nos a noite serena.

Ó vencedor dos infernos,
Salva-nos do Inimigo;
Redimidos pelo teu Sangue,
Jamais o mal nos seduza.
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Ainda que o sono vença 
Os nossos corpos cansados, 
Nunca as nossas almas cedam 
Ao peso da sonolência. 

Jesus, vencedor da morte,
Vive em glória eternamente
Com o Pai que revelaste
E com o Espírito Santo.

II

Fica connosco, Senhor, porque anoitece.
De noite descia a escada misteriosa
Junto da pedra onde Jacob dormia.

De noite celebravas a Páscoa com teu povo
Enquanto nas trevas caíam os inimigos.

De noite ouviu Samuel três vezes o seu nome
E em sonhos falavas aos santos Patriarcas.

De noite num presépio nasceste, Verbo eterno,
E os Anjos e uma estrela anunciaram a tua presença.

À noite celebraste a primeira Eucaristia
No meio dos teus amigos na última Ceia.

De noite agonizaste no Jardim das Oliveiras
E recebeste o beijo frio da traição.

A noite guardou o teu Corpo no sepulcro
E viu a glória da tua Ressurreição.

Na noite da nossa vida, com a luz da fé acesa,
Esperamos alegres a tua última Vinda.

III

Na glória do teu rosto contemplamos.

A Salmodia diz-se com uma só antífona – Aleluia, Aleluia, Aleluia 
– como se indica no Saltério de Completas.

Durante a Oitava da Páscoa, diz-se um dos dois formulários de 
Completas do Domingo.

HINOS DE COMPLETAS



                       

Em vez do RESPONSÓRIO, diz-se:

Ant. Este é o dia que o Senhor fez: exultemos e cantemos 
de alegria. Aleluia.

Invitatório

Ant. O Senhor ressuscitou verdadeiramente.  Aleluia.
Salmo invitatório.

Laudes

I

Nasceu o Sol da Páscoa gloriosa,
Ressoa pelo céu um canto novo,
Exulta de alegria a terra inteira.

Dos abismos da morte e da tristeza
Sobe o Senhor Jesus à sua glória,
Libertando os antigos Patriarcas.

Sem saber que o sepulcro está vazio,
A guarda, vigilante, testemunha
O poder do Senhor ressuscitado.

Rei imortal, contigo glorifica
Neste dia de glória os que em teu nome
Renasceram das águas do Baptismo.

E desça sobre a Igreja e sobre o mundo,
Como penhor de paz e de esperança,
A luz da tua Páscoa esplendorosa.

Cantemos a Deus Pai e a seu Filho,
Louvemos o Espírito de amor,
Agora e pelos séculos sem fim.
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II

Vós que testemunhastes a alegria
De ver Cristo Jesus ressuscitado,
Anunciai que já nasceu o dia
Em que o homem é salvo do pecado.
Levai a grande festa ao mundo inteiro,
Proclamai às nações a Boa-Nova.
Em Cristo, Deus e Homem verdadeiro,
A velha humanidade se renova.
Chegam, enfim, os tempos gloriosos,
Exultam sobre a terra os altos montes,
Brilham no céu os astros jubilosos,
Cantam as águas nas alegres fontes.
Cristo ressuscitou, venceu a morte.
O seu corpo se envolve em luz divina.
Eis o Sol da esperança, eis o Deus forte
Que nos liberta e que nos ilumina.
A nova criação hoje começa;
Jamais triunfará o vil pecado.
O Senhor nos cumpriu sua Promessa
No sangue do Cordeiro imaculado.

III

Como a noite fugindo
Ao dia que amanhece,
Fugiu vencida a morte
E a vida resplandece.

Jesus Cristo ressurge
No seu fulgor divino,
A sua Igreja canta
Um jubiloso hino:

Jesus ressuscitado,
Ó Redentor do mundo,
Conheça a humanidade
Mistério tão profundo.

Da morte, Jesus Cristo
Sofreu a extrema prova;
Regada por seu sangue,
A terra se renova.

Um homem novo nasce
Da morte libertado;
O sangue do Cordeiro
Lavou-nos do pecado.

HINOS DE LAUDES



                       

IV

Disseram-nos, Senhor, que estavas morto
Há três dias, guardado por soldados,
E que ninguém podia remover
 A pedra do sepulcro!

Mas antes que o Sol fosse levantado,
Ao contemplar teu Corpo glorioso,
Surpreendido, o mundo viu nascer
 O dia do Senhor!

Não há ressurreição sem haver morte,
Nem triunfo se não houver batalha:
Saibamos nós morrer em cada dia
 E ser o homem novo!

Durmam as sentinelas deste mundo,
Mantenha-se acordada a nossa fé,
Sabendo que o Senhor está connosco
 Vivo e ressuscitado!

Enquanto sobe a luz do novo dia,
Entoemos um cântico de glória
A Deus Pai e a seu Filho, Jesus Cristo,
 E ao Espírito Santo.

Durante a Oitava da Páscoa, diz-se na despedida:

V. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
 Aleluia, aleluia.
R. Graças a Deus.
 Aleluia, Aleluia.
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Hora Intermédia

I

Este é o dia que o Senhor nos fez,
Radiante de luz e de verdade:
O Sangue do Calvário transformou-se
Em aurora feliz de um mundo novo.

O Pródigo voltou ao lar paterno,
O Cego, deslumbrado, abriu os olhos,
O Bom Ladrão confia no Senhor,
Pois tem o Paraíso prometido.

Oh mistério da humana redenção,
Oh vitória do amor e da justiça!
Jesus Cristo, morrendo no madeiro,
Venceu a morte para todo o sempre!

Este é o dia que o Senhor nos fez:
Dêmos glória ao Senhor ressuscitado,
Cantemos a Deus Pai e ao seu Espírito,
Agora e pelos séculos sem fim.

II

Já a Luz se levantou,
Deixando o Céu inundado
Com a glória e o triunfo
Do Senhor ressuscitado.

Alegram-se os corações 
Dos homens, filhos de Deus, 
E de novo os Anjos cantam: 
Glória no alto dos Céus. 

A semente que caíra
Sob a terra germinou:
Dono da vida e da morte,
O Senhor ressuscitou.

Treme o inferno já vencido
Pelo triunfo divino.
E a esperança ergue em nós
A alegria deste hino.

HINOS DA HORA INTERMÉDIA



                       

Renascidos pela graça,
De coração renovado,
Sejamos as testemunhas
De Cristo ressuscitado.

Louvor a Cristo Jesus
E a Deus Pai omnipotente
E ao Espírito Paráclito.
Glória a Deus eternamente!

III

Testemunhas da Verdade,
Não podeis ficar caladas:
Ide proclamar bem alto
O Senhor ressuscitado.

Vós que sois a Igreja santa, 
Não mais fiqueis escondidos: 
Percorrei o mundo inteiro,
Proclamando a Boa Nova.

Sois na terra a luz de Cristo,
Vós que fostes baptizados:
O nosso mundo tem sede
Das águas da vida eterna.

Levai a paz e a alegria
Às ilhas e continentes:
Nem os ódios nem as guerras
Vencerão a Humanidade.

Jesus Cristo é a Passagem 
Para um mundo de esperança: 
Com Jesus ressuscitado, 
Em vós nasce o homem novo. 

Ressoem as vossas vozes,
Gritai aos povos da terra:
A vida já vale a pena,
Pois Cristo venceu a morte.

IV

A nossa Páscoa imolada, Aleluia,
É Jesus Cristo, o Senhor. Aleluia.

Oh nova Páscoa! Oh festa do triunfo
 De Cristo glorioso
 Que nos veio salvar!

Oh nova Páscoa! Alegria do mundo!
 A vida nos abriu
 Suas portas de glória!
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Oh nova Páscoa! A ceia do festim
 Encheu-se de convivas
 Celebrando o Senhor!

Oh nova Páscoa! Os baptizados vêm
 Com túnicas de festa
 Às bodas do Cordeiro!

Oh nova Páscoa! O vencedor da morte,
 Jesus Ressuscitado,
 Nos dá a vida eterna.

Na Hora de Tércia, Sexta e Noa, a salmodia diz-se com uma só 
antífona – Aleluia, Aleluia, Aleluia – como se indica no Saltério, a não 
ser quando há antífona própria.

HINOS VÁRIOS

I

Aplaudam mares e terra,
Exulte o céu nas alturas;
Cristo ressurge da morte
Dando a vida às criaturas.

Voltam os felizes tempos,
Da salvação nasce o dia;
Com o sangue do Cordeiro
Novo mundo principia.

Redimiu as nossas culpas
Quem sofreu na cruz a morte;
Cantando a morte vitória,
Venceu-a quem é mais forte.

Crentes na sua palavra,
Já vivemos a esperança
De com Ele ressurgirmos
Para a Bem-aventurança.

Aquele que nos alegra,
Renascidos pela graça,
Do seu eterno triunfo
Participantes nos faça.

HINOS VÁRIOS



                       

II

Como as águas do Mar Vermelho
Se abriram à passagem de Israel,
Cristo nos conduziu à liberdade
Pela morte e ressurreição.

Éramos um povo de escravos,
Vivíamos vencidos pelo mal;
Como novo Moisés, Cristo nos trouxe
Para a terra da Promissão,

Somos a Igreja de Cristo,
Luminoso sinal do amor de Deus;
A toda a humanidade proclamamos
Que Jesus é a Salvação.

Renovai-nos nas vossas águas,
Inesgotável fonte, excelsa luz,
Cristo, libertador da humanidade,
Nossa bebida, nosso pão.

III

Ó Sol nascente,
Que Vos ergueis por sobre nós, mortais,
Iluminando os cegos de nascença
Na luz do vosso rosto:
Vinde, Jesus,
Estrela da manhã!
Cantamos vosso Dia glorioso.

Pascal Cordeiro,
Que em vosso Sangue resgatais do exílio
Reconduzindo as almas desgarradas
À Terra Prometida:
Vinde, Jesus,
Pastor das águas vivas!
Cantamos vosso Dia glorioso.
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Rochedo novo,
Donde dimana a vida como um rio:
Vós nos viestes saciar a sede,
Abrindo o Coração.
Vinde, Jesus,
Divina Fonte clara
Cantamos vosso Dia glorioso.

IV

Nuvem de fogo
Sobre os que marcham pela noite fora:
Vós nos mostrastes o caminho certo
Para chegar a Deus.
Vinde, Jesus,
Presença de Deus Pai!
Cantamos vosso Dia glorioso.

Esposo real,
Feito promessa nupcial na Cruz:
Vós nos trouxestes a alegria em flor,
Mudando a água em vinho.
Vinde, Jesus,
Novo esplendor da Terra!
Cantamos vosso Dia glorioso.

Filho de Deus,
Em quem o Santo Espírito repousa:
A nós viestes como chama ardente
Para abrasar o mundo.
Vinde, Jesus,
Habitação da glória!
Cantamos vosso Dia glorioso.

HINOS VÁRIOS


