
 

Escolha em sua casa um local adequado para celebrar e rezar juntos. Prepare a Bíblia com o                 
texto a ser proclamado, e, se possível, um vaso com flores, um crucifixo, uma imagem ou ícone de                  
Nossa Senhora e uma vela a ser acesa no momento da celebração. Caso a família queira terminar                 
a oração com uma refeição, também sugerimos uma oração de bênção dos alimentos. Escolha              
quem irá ler as partes reservadas para o “Dirigente” (D) da celebração e quem fará as leituras (L).                  
Na letra (T) todos rezam juntos. 

(Cada família poderá adaptar o esquema conforme as necessidades. 
Os cantos são sugestões e podem ser trocados por outros). 

D.: Como crianças recém-nascidas, desejem o puro leite espiritual para crescerem na salvação,             
aleluia! (1Pd 2,2) 

 

RITOS INICIAIS 

 

Canto: Por sua morte, a morte viu o fim. 
Disponível em: https://youtu.be/QcwNkSONcMI 

Por sua morte, a morte viu o fim; do sangue derramado, a vida renasceu. Seu pé ferido nova                  
estrada abriu e, neste homem, o homem, enfim se descobriu. 

Meu coração me diz: "O amor me amou e se entregou por mim!" Jesus ressuscitou! Passou                
a escuridão; o sol nasceu! A vida triunfou: Jesus Ressuscitou! 

"Jesus me amou e se entregou por mim!", os homens todos podem o mesmo repetir. Não                
temeremos mais a morte e a dor. O coração humano em Cristo descansou. 

Sinal-da-cruz 

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

D.: A paz de Cristo ressuscitado esteja com vocês! 

Saudação 

T.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 

Sentido da celebração 

D.: O Senhor se manifesta ressuscitado em sua comunidade. Ele vem até nós por meio da                
comunidade reunida, vence os nossos medos, ele nos dá a sua paz e sopra sobre nós o seu                  
Espírito Santo. 

Ato penitencial 

D.: Senhor, nossa paz e reconciliação, tende piedade de nós. 
Todos: Senhor, tende piedade de nós. 
 
D.: Cristo, nossa vida e ressurreição, tende piedade de nós. 
T.: Cristo, tende piedade de nós. 
  
D.: Senhor, nosso perdão e nossa esperança, tende piedade de nós. 
T.: Senhor, tende piedade de nós. 
 
D.:Deus de ternura e misericórdia tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, e nos               
conduza à vida eterna.  
T.: Amém. 

Oração do dia 

D.:  Oremos ao Senhor… (breve silêncio) 

Ó Deus de eterna misericórdia, que reacendeis a fé do vosso povo na renovação da festa pascal,                 
aumentai a graça que nos destes. E fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou, o                 
espírito que nos deu nova vida e o sangue que nos redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso                  
Filho, na unidade do Espírito Santo. 

T: Amém 

 

LITURGIA DA PALAVRA 

 

Proclamação do Evangelho – João 20, 19-31. 
Canto disponível em: https://youtu.be/ZbDV-eeQIqI 

Aleluia, aleluia, aleluia. 
Acreditaste, Tomé, porque me viste. Felizes os que creram sem ter visto! (Jo 20,29). 
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L.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. 

19 Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas                  
do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes                 
ele: "A paz esteja convosco"! 
20 Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. 
21 Disse-lhes outra vez: "A paz esteja convosco! Como o Pai me enviou, assim também eu vos                 
envio a vós". 
22 Depois dessas palavras, soprou sobre eles dizendo-lhes: "Recebei o Espírito Santo. 
23 Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados; àqueles a quem os retiverdes,              
ser-lhes-ão retidos". 
24 Tomé, um dos Doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. 
25 Os outros discípulos disseram-lhe: "Vimos o Senhor". Mas ele replicou-lhes: "Se não vir nas               
suas mãos o sinal dos pregos, e não puser o meu dedo no lugar dos pregos, e não introduzir a                    
minha mão no seu lado, não acreditarei"! 
26 Oito dias depois, estavam os seus discípulos outra vez no mesmo lugar e Tomé com eles.                 
Estando trancadas as portas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco"! 
27 Depois disse a Tomé: "Introduz aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos. Põe a tua mão no meu                     
lado. Não sejas incrédulo, mas homem de fé". 
28 Respondeu-lhe Tomé: "Meu Senhor e meu Deus!" 
29 Disse-lhe Jesus: "Creste, porque me viste. Felizes aqueles que crêem sem ter visto!" 
30 Fez Jesus, na presença dos seus discípulos, ainda muitos outros milagres que não estão               
escritos neste livro. 
31 Mas estes foram escritos, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que,                    
crendo, tenhais a vida em seu nome. 

Palavra da Salvação. 

T: Graças a Deus! 

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

Os presentes podem dizer o que chamou a atenção no Evangelho. Em seguida, todos cantam. 

Canto: Meu Senhor e meu Deus 
Canto disponível em https://youtu.be/qG3Bbk-Epxs 

Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus 
Meu Senhor e meu Deus, eu creio 
Mas aumenta minha fé. 

Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova 
Traduzida na vida, testemunhada 
No amor pelos irmãos 

Preces 
D.: Invoquemos a Cristo, e confiemos a ele as nossas preces: 
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L.: Senhor ressuscitado, cura de todos os males, invocamos a tua força de vida, sobre todas as                 
pessoas que estão doentes e em risco por causa da pandemia. 
T.: Tende piedade de nós. 

L.: Senhor ressuscitado, nossa alegria e nossa esperança, nós invocamos a tua bondade sobre              
todas pessoas que estão vivendo a tristeza do luto. 
T.: Tende piedade de nós. 

L.: Senhor ressuscitado, nossa vida e nossa paz, nós invocamos a tua proteção sobre todas os                
profissionais da saúde e dos serviços essenciais. 
T.: Tende piedade de nós. 

Preces espontâneas… 
  
D.: Escuta, Senhor, estas nossas preces, tu que és nossa vida e ressurreição, agora e para                
sempre. Amém. 
D.: No segundo Domingo da Páscoa, a Igreja celebra a Festa da Divina Misericórdia. Rezemos o                
Terço da Misericórdia. 

Terço da Misericórdia 

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém 

Pai-Nosso… 

Ave-Maria… 

Creio.... 

Nas contas do Pai-Nosso, reza-se: Eterno Pai, eu vos ofereço o Corpo e Sangue, a Alma e                 
Divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos             
pecados e dos pecados do mundo inteiro. 

Nas contas das Ave-Marias, reza-se: Pela sua dolorosa Paixão, tende misericórdia de nós e do               
mundo inteiro. (10 vezes) 

Ao fim do terço, reza-se: Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo                  
inteiro. (3x) 

D.: Com fé e amor, rezemos juntos: 

T.: Ó Sangue e Água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu                  
confio em Vós! 
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RITOS FINAIS 

  

Bênção 

D.: O Deus da vida, que, pela força do seu Espírito Santo, ressuscitou Jesus dos mortos,                
ressuscite-nos para uma vida nova, agora e sempre. Amém. 

Abençoe-nos o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. 

Fiquemos e paz e o Senhor nos acompanhe.  

Graças a Deus. 

 
Canto: Fica Senhor comigo 
Canto disponível em: https://youtu.be/bzLYv2NeZwE 
  
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! 

 

ORAÇÃO À MESA 

 

Bênção dos alimentos: 

D.: Vem Senhor, à nossa mesa e dá-nos a alegria da tua presença. A nós que recebemos o dom                   
da tua Palavra, concede a tua bênção sobre nós e sobre os alimentos que tomaremos, renova na                 
humanidade a esperança de um tempo novo. A vós, a glória pelos séculos. 
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