
1 
 

 

CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL  

Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB 

 
 

 

CELEBRAR EM FAMÍLIA 
6º DOMINGO DA PÁSCOA 

17 DE MAIO DE 2020 
 

Acolhendo a orientação das autoridades civis e sanitárias, nossos bispos 

no Brasil continuam a insistir e a orientar os fiéis a permanecerem em 

suas casas, evitando aglomeração de pessoas e, consequentemente não 

participando das celebrações eucarísticas. Desta forma, somos 

convidados a CELEBRAR o Dia do Senhor como Igreja doméstica, com 

nossos familiares, em nossas casas. 

Cabe aqui recordar mais uma vez o que nos afirmam as Diretrizes Gerais 

da Ação Evangelizadora na Igreja do Brasil, número 73: “A casa, enquanto 

espaço familiar, foi um dos lugares privilegiados para o encontro e o 

diálogo de Jesus e seus seguidores com diversas pessoas (Mc 1,29; 2,15; 

3,20; 5,38; 7,24). Nas casas Ele curava e perdoava os pecados (Mc 2,1-

12), partilhava a mesa com publicanos e pecadores (Mc 2,15ss; 14,3), 

refletia sobre assuntos importantes, como o jejum (Mc 2,18-22), orientava 

sobre o comportamento na comunidade (Mc 9,33ss; 10,10) e a importância 

de se ouvir a Palavra de Deus (Mt 13,17.43).” 

Assim, continuamos a oferecer esta sugestão de Celebração da Palavra 

de Deus para ser celebrada em sua casa, com seus familiares neste 

Solene Tempo da Páscoa. São muitos os horários de transmissão de 

missas em nossos canais católicos que podemos acompanhar, mas 

vivendo a dignidade de povo sacerdotal que nosso batismo nos conferiu 

podemos não só acompanhar, mas CELEBRAR com nossas famílias o Dia 

do Senhor. 

Escolha em sua casa um local adequado para celebrar e rezar juntos. 

Prepare sua Bíblia com o texto a ser proclamado, um vaso com flores, um 

crucifixo, uma imagem ou ícone de Nossa Senhora, uma vela a ser acesa 

no momento da celebração, preferencialmente o círio da família utilizado 

na celebração da Vigília Pascal, nas casas. 

Escolha quem irá fazer o “Dirigente” (D) da celebração: pode ser o pai ou 

mãe e quem fará as leituras (L). Na letra (T) todos rezam ou cantam 

juntos.  
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CELEBRAÇÃO 

O SENHOR NOS REÚNE 

Canto: 
 

O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia! 

É o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia! 

Imolado por nós, aleluia, aleluia! 

É o Cristo, o Senhor, ele vive e venceu, aleluia!1 

 

1. O Cristo, Senhor ressuscitou 

A nossa esperança realizou 

Vencida a morte para sempre 

Triunfa a vida eternamente! 

 

2. O Cristo remiu a seus irmãos 

Ao Pai os conduziu por sua mão 

No Espírito Santo unida esteja 

A família de Deus, que é a Igreja! 

 

 

 

 

3. O Cristo, nossa Páscoa, se imolou 

Seu sangue da morte nos livrou 

Incólumes o mar atravessamos 

E à Terra prometida caminhamos! 

 

D.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

T.: Amém. 

D.: O Senhor esteja convosco. 

T.: Ele está no meio de nós. 

 

L.: Conscientes de nossa caminhada pascal, como Povo de Deus, 
preparamo-nos para acolher em breve, o Defensor, o hóspede da alma. 

Reunidos em torno da Palavra, vislumbramos a ação do Espírito que 
suscita os sinais de alegria em nossa vida (1ª leitura). Por ele aprendemos 
a darmos razões à nossa esperança, superando os desafios atuais que 

provam diariamente nossa fé. Na certeza de que não estamos órfãos 
(Evangelho), experimentamos a força daquele que permanece para 
sempre conosco, o Espírito da Verdade. 

 
D.: Irmãos e irmãs, voltemos nosso coração para a misericórdia divina. 

“Cristo morreu, uma vez por todas, por causa dos pecados, o justo pelos 
injustos, a fim de nos conduzir a Deus” (1Pd 3,18a). Invoquemos a 

misericórdia de Deus, de que tanto precisamos. 
(Breve momento de silêncio) 

 

D.: Senhor, que na água e no Espírito nos regenerastes à vossa imagem, 
tende piedade de nós. 

T.: Senhor, tende piedade de nós! 

                                                           
1 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=IHHRiq9Hpsk 
   Para acompanhamento com o instrumento: https://www.youtube.com/watch?v=a4YhXLtJ4-Q 

https://www.youtube.com/watch?v=IHHRiq9Hpsk
https://www.youtube.com/watch?v=a4YhXLtJ4-Q
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D.: Cristo, que enviais o vosso Espírito para criar em nós um coração 

novo, tende piedade de nós. 
T.: Cristo, tende piedade de nós! 

D.: Senhor, que nos tornastes participantes do vosso Corpo e do vosso 
Sangue, tende piedade de nós. 
T.: Senhor, tende piedade de nós! 

 
D.: Deus de infinita misericórdia, acolhei nosso coração contrito, tenha 
piedade de nós e nos faça participar um dia da vida eterna. 

T.: Amém. 
 

T.: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele 
amados. Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai todo-poderoso: nós vos 
louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos 

glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor 
Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho 

de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de 
nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós 
que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, 

só vós, o Senhor, só vós, o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito 
Santo, na glória de Deus Pai. Amém.  
 

(OU, se preferir, o Hino de Louvor poderá ser cantado). 
 

D.: Ó Pai, o Espírito Santo que de vós procede ilumine nossas 

inteligências para conduzi-las à plenitude da verdade, segundo a 

promessa do vosso Filho. Que convosco vive e reina na unidade do 

Espírito Santo. 

T.: Amém. 

 

A VOSSA PALAVRA É A LUZ DOS NOSSOS PASSOS 

 

Primeira Leitura:       (At 8,5-8.14-17) 

L.: Leitura dos Atos dos Apóstolos. 

Naqueles dias, Filipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o 

Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia. E 
todos unânimes o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. De 
muitos possessos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos. 

Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande a 
alegria naquela cidade. Os apóstolos, que estavam em Jerusalém, 

souberam que a Samaria acolhera a Palavra de Deus, e enviaram lá Pedro 
e João. Chegando ali, oraram pelos habitantes da Samaria, para que 
recebessem o Espírito Santo. Porque o Espírito ainda não viera sobre 

nenhum deles; apenas tinham recebido o batismo em nome do Senhor 
Jesus. Pedro e João impuseram-lhes as mãos, e eles receberam o Espírito 
Santo. Palavra do Senhor. 

T.: Graças a Deus. 
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Salmo:      Sl 65,1-3a.4-5.6-7a.16.20 (R.1.2a) 

 

T.: Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira,  

cantai salmos a seu nome glorioso! 

 

Ou: 

 

Aleluia, Aleluia, Aleluia. 

 

L.: Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, 

cantai salmos a seu nome glorioso, 

dai a Deus a mais sublime louvação! 

Dizei a Deus: 'Como são grandes vossas obras! R. 

 

L.: Toda a terra vos adore com respeito 

e proclame o louvor de vosso nome!' 

Vinde ver todas as obras do Senhor: 

seus prodígios estupendos entre os homens! R. 

 

L.: O mar ele mudou em terra firme, 

e passaram pelo rio a pé enxuto. 

Exultemos de alegria no Senhor! 

Ele domina para sempre com poder! R. 

 

L.: Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar: 

vou contar-vos todo bem que ele me fez! 

Bendito seja o Senhor Deus que me escutou, 

não rejeitou minha oração e meu clamor, 

nem afastou longe de mim o seu amor! R. 

 

Aclamação ao Evangelho: 

T.: Aleluia, Aleluia, Aleluia. 

 
Quem me ama realmente guardará minha palavra, 

e meu Pai o amará, e a ele nós viremos. 
 
EVANGELHO: 
L.: Do Evangelho segundo João    (Jo 14,15-21) 

Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis 

os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro 
Defensor, para que permaneça sempre convosco: o Espírito da Verdade, 

que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. 
Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de 
vós. Não vos deixarei órfãos. Eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o 
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mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós 

vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai e vós em mim e 
eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me 

ama. Ora, quem me ama, será amado por meu Pai, e eu o amarei e me 
manifestarei a ele. Palavra da Salvação. 
T.: Glória a vós, Senhor. 

 

(Pequeno momento de silêncio, meditação ou partilha da Palavra) 

 

D.: A Palavra de Deus suscita e alimenta em nós a fé. É a fé da Igreja. 

Vamos professá-la com convicção: 

T.: Creio em Deus Pai, todo-poderoso, criador do céu e da terra; e em 

Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, (breve inclinação até “da 

Virgem Maria”) 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. Amém. 
 

A DEUS SE ELEVA A NOSSA PRECE 

D.: Irmãos e irmãs, cheios de confiança, apresentemos ao Senhor as 

nossas preces: 
T.: Cristo, ouvi-nos! Cristo, atendei-nos! 
 

L.: Cristo ressuscitado, assisti com a força do Espírito Santo, o Papa 

Francisco, os nossos bispos, presbíteros e diáconos, para que levem 
adiante a missão que lhes foi confiada, rezemos. 
T.: Cristo, ouvi-nos! Cristo, atendei-nos! 

 
L.: Cristo ressuscitado, olhai por tantos que vivem em situação de rua, 
abandonados e órfãos. Que nos sintamos responsáveis por promover a 

dignidade destes que mais necessitam do carinho e do afeto da Igreja, 
rezemos. 

T.: Cristo, ouvi-nos! Cristo, atendei-nos! 
 
L.: Cristo ressuscitado, fortalecei a todos os missionários e missionárias 

que promovem o anúncio da Palavra em lugares desafiadores, de modo 
que não se sintam órfãos, mas sempre envolvidos da graça do Espírito 

Santo, rezemos 
T.: Cristo, ouvi-nos! Cristo, atendei-nos! 
 

(Preces espontâneas de súplica, louvor e ação de graças...) 
 

D.: Ó Deus, atendei os pedidos de vossa família que, confiante, vos 

apresenta suas preces. Por Cristo, nosso Senhor. 
T.: Amém. 
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D.: Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do 

Evangelho, ousamos dizer: 

Pai nosso... 
 

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 

D.: Ó Deus que a vossa benção frutifique em nossos corações e nos 
disponha a todo progresso espiritual, para que sejamos sustentados em 

nossas ações pela força de vosso amor. Por Cristo, nosso Senhor. 
T.: Amém. 
D.: Abençoe-nos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. 

T.: Amém. 
D.: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. 

T.: Para sempre seja louvado. 
 

Pode concluir-se com a seguinte antífona pascal mariana: 

D.: Rainha dos céus, alegrai-vos. Aleluia! 

T.: Porque Aquele que merecestes trazer em vosso seio. Aleluia! 

D.: Ressuscitou como disse. Aleluia! 

T.: Rogai a Deus por nós. Aleluia!  

D.: Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria. Aleluia!  

T.: Porque o Senhor ressuscitou, verdadeiramente. Aleluia! 
 

- Canto Final: 

Cristo ressuscitou e nós com ele. Aleluia, aleluia! 2 
 

1. Bendito seja o Pai de Jesus 
Que nos cobriu de bênçãos celestes. 
 

2. Nós vos louvamos e bendizemos 
Porque a luz de Jesus dissipou nossas trevas. 
 

(Cada família poderá adaptar o esquema conforme as necessidades. Os cantos 

são sugestões podendo ser trocados por outros, levando em consideração o 

Tempo Pascal que estamos vivendo). 

- Sugestão de Canto: 

Quando tu, Senhor, teu Espírito envias 

todo mundo renasce, é grande alegria!3 
 

1. Ó minh’alma, bendize ao Senhor, 

Ó Deus grande em poder e amor! 

O esplendor de tua glória reluz 

E o céu é teu manto de luz! 

                                                           
2 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=eJY3x3ta3lU 
3 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=ph06wc0Q5gg 

https://www.youtube.com/watch?v=eJY3x3ta3lU
https://www.youtube.com/watch?v=ph06wc0Q5gg
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2. Firme e sólida a terra fundaste, 

Com o azul do oceano enfeitaste! 

E rebentam tuas fontes nos vales, 

Correm as águas e cantam as aves! 

 

3. Lá do alto tu regas os campos, 

Cresce a relva e os viventes se fartam! 

De tuas obras a terra encheste, 

Todas belas e sábias fizeste! 

 

4. Que se sumam da terra os perversos, 

E minh’alma te entoe os seus versos! 

Glória ao Pai, pelo Filho no amor, 

Ao Deus uno eterno louvor! 

 

 

 

 

 

 

 


