
 

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

D.: Anunciai com gritos de alegria, proclamai até os extremos da terra: o Senhor libertou o seu                 
povo, aleluia! (Is 48,20) 

 

RITOS INICIAIS 

 

Canto: O Senhor ressurgiu! 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=mKb86inKMyA 
 
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! 
 
O Cristo, Senhor ressuscitou  
A nossa esperança realizou  
Vencida a morte para sempre 
Triunfa a vida eternamente!  
 

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!  
 
O Cristo, nossa Páscoa, se imolou 
Seu sangue da morte nos livrou  
Incólumes o mar atravessamos  
E à Terra prometida caminhamos! 

Sinal-da-cruz 

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

D.: O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do                   
Espírito Santo, esteja convosco. 
T.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 

Sentido da celebração 

L.: Irmãos e irmãs, somos a família de Deus reunida em nome de Jesus, na força do Espírito                  
Santo. Neste domingo, receberemos a promessa do Senhor de nos enviar o Santo Espírito, que               
abre os olhos da fé e alarga nossos corações para que o amor de Deus possa se expandir no                   
mundo. Que sejamos santificados pela manifestação do Senhor para acolhermos o dom do             
Espírito por Ele prometido. 

Ato penitencial 

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!  

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. 

D.: No dia em que fazemos memória da ressurreição do Senhor rezemos o hino de louvor:  

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) 
Disponível em: https://youtu.be/CV_9HX6oz60 
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Oração do dia 

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 

 

LITURGIA DA PALAVRA 

A vossa Palavra é a luz dos nossos passos 

Aclamação ao Evangelho 
 
T.: Aleluia, Aleluia, Aleluia.  
Quem me ama realmente guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele nós viremos. 
 
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 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. 

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: Se me amardes realmente  
Canto disponível em https://youtu.be/O0_ZKl5vvFs 
Canta-se a antífona apenas no início e no fim. 
 
Antífona: 
Se me amardes realmente, 
observai meus mandamentos. 
  
A meu Pai eu rogarei, 
e vos dará outro Paráclito. 
Ele permanecerá convosco 
para sempre 
Ele permanecerá convosco 
para sempre 
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1. Nações, glorificai ao nosso Deus, 
anunciai em alta voz o seu louvor! 
É ele quem dá vida à nossa vida 
e não permite que vacilem nossos pés. 
  
2. "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! 
  

3. Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar: 
vou contar-vos todo bem que ele me fez! 
Quando a ele o meu grito se elevou, 
já havia gratidão em minha boca! 
  
4. Se eu guardasse planos maus no coração, 
o Senhor não me teria ouvido a voz. 
Entretanto, o Senhor quis atender-me 
e deu ouvidos ao clamor da minha prece. 

Profissão de Fé 
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, 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... 

 

BÊNÇÃO FINAL 

  
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: Pelas estradas da vida 
Canto disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=fXD9WBenXQs 
  
Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás 
Contigo pelo caminho, Santa Maria vai 
 
Ó vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem 
Ó vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem 
Se pelo mundo os homens, sem conhecer-se vão 
Não negues nunca a tua mão a quem te encontrar 
 
Mesmo que digam os homens, tu nada podes mudar 
Luta por um mundo novo de unidade e paz 
 
Se parecer tua vida inútil caminhar 
Lembra que abres caminho, outros te seguirão 
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ORAÇÃO À MESA 

 

D.: Vem Senhor, à nossa mesa, e dá-nos a alegria da tua presença. Nós te louvamos porque                 
ressuscitado te manifestaste aos discípulos durante uma refeição. A nós que recebemos o dom da               
tua Palavra, concede-nos partilhar estes alimentos em ação de graças; dá-nos um coração             
generoso para repartir o que temos. A ti a glória pelos séculos. 

T.: Amém. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Roteiro - Sexto Domingo da Páscoa - Página 6 


