
O DIA DO SENHOR  

CELEBRADO EM FAMÍLIA 
 

 

DOMINGO VI DA PÁSCOA 
 

 

“Os cinquenta dias que se prolongam desde o Domingo da Ressurreição até ao Domingo 

do Pentecostes celebram-se na alegria e exultação como um único dia de festa, melhor, 

como «um grande domingo»” (S. Atanásio, Epist. fest., 1: PG 26, 1366; cit. in NGALC, 

22). Todo o Tempo da Páscoa é igualmente Páscoa: “Os domingos deste tempo são 

considerados como ‘Domingos da Páscoa’; por isso, os domingos que se seguem ao 

Domingo da Ressurreição designam-se domingos II, III, IV, V, VI, VII da Páscoa” 

(NGALC, 23). 

 

A oração pode ser feita à volta da mesa onde normalmente se parte o pão e se partilham 

momentos em comum, ou no local da casa que se considere ser mais adequado. Em todo 

o caso, seria conveniente que o espaço fosse preparado com sinais simples que ajudem à 

oração – um crucifixo, uma toalha, uma vela, um Evangelho. Se houver mais do que uma 

pessoa, a mãe ou o pai podem orientar o momento celebrativo, mas todos devem 

participar ativamente. 

 

 

 

RITOS INICIAIS 
 

 

Cântico:  

Anunciai no meio de todos os povos 

As maravilhas do Senhor. (2x) 

 

 

Guia:  

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

 

Todos:  

Amen.  

 

Guia:  

A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, 

o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo, 

esteja convosco. 

 

Todos:  

Bendito seja Deus para sempre.  

 

 

 



Guia:  

A liturgia do 6º Domingo da Páscoa convida-nos a descobrir a presença - discreta, mas 

eficaz e tranquilizadora - de Deus na caminhada histórica da Igreja. A promessa de Jesus 

- "não vos deixarei órfãos" - pode ser uma boa síntese do tema.  

O Evangelho apresenta-nos parte do "testamento" de Jesus, na ceia de despedida, em 

Quinta-feira Santa. Aos discípulos, inquietos e assustados, Jesus promete o "Paráclito": 

Ele conduzirá a comunidade cristã em direcção à verdade; e levá-la-á a uma comunhão 

cada vez mais íntima com Jesus e com o Pai. Dessa forma, a comunidade será a "morada 

de Deus" no mundo e dará testemunho da salvação que Deus quer oferecer aos homens. 

A primeira leitura mostra exactamente a comunidade cristã a dar testemunho da Boa Nova 

de Jesus e a ser uma presença libertadora e salvadora na vida dos homens. Avisa, no 

entanto, que o Espírito só se manifestará e só actuará quando a comunidade aceitar viver 

a sua fé integrada numa família universal de irmãos, reunidos à volta do Pai e de Jesus. 

Por fim, a segunda leitura exorta os crentes - confrontados com a hostilidade do mundo - 

a terem confiança, a darem um testemunho sereno da sua fé, a mostrarem o seu amor a 

todos os homens, mesmo aos perseguidores. Cristo, que fez da sua vida um dom de amor 

a todos, deve ser o modelo que os cristãos têm sempre diante dos olhos. 

 

 

Antes de iniciarmos a nossa celebração doméstica, peçamos perdão ao Senhor, e 

reconheçamos que somos pecadores. 

 

 

Guardam-se alguns momentos de silêncio. Depois todos rezam: 

Confesso a Deus todo-poderoso  

e a vós, irmãos,  

que pequei muitas vezes  

por pensamentos e palavras,  

actos e omissões,  

por minha culpa, minha tão grande culpa.  

E peço à Virgem Maria, aos Anjos e Santos,  

e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.  

 

Guia: 

Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós,  

perdoe os nossos pecados  

e nos conduza à vida eterna. 

 

Todos: 

Amen  

 

 

Guia: 

Senhor, tende piedade de nós. (Repete-se) 

 

Guia: 

Cristo, tende piedade de nós. (Repete-se) 

 

Guia: 

Senhor, tende piedade de nós. (Repete-se) 



Em seguida reza-se o GLÓRIA. 

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 Unigénito, 

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. Amen.  

 

 

 

 

ORAÇÃO COLECTA 

 

Guia: 

Concedei-nos, Deus omnipotente,  

a graça de viver dignamente estes dias de alegria  

em honra de Cristo ressuscitado,  

de modo que a nossa vida corresponda sempre  

aos mistérios que celebramos.  

Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,  

que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.  

 

Todos:  

Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LITURGIA DA PALAVRA 
 

 

 

LEITURA I                  
 
 

Leitura dos Actos dos Apóstolos 

 

Naqueles dias, Filipe desceu a uma cidade da Samaria e começou a pregar o Messias 

àquela gente. As multidões aderiam unanimemente às palavras de Filipe, ao ouvi-las e ao 

ver os milagres que fazia. De muitos possessos saíam espíritos impuros, soltando enormes 

gritos, e numerosos paralíticos e coxos foram curados. E houve muita alegria naquela 

cidade. Quando os Apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram dizer que a Samaria 

recebera a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Quando chegaram lá, rezaram 

pelos samaritanos, para que recebessem o Espírito Santo, que ainda não tinha descido 

sobre eles: só estavam baptizados em nome do Senhor Jesus. Então impunham-lhes as 

mãos e eles recebiam o Espírito Santo.  

 

Palavra do Senhor.  

 
Todos:  

Graças a Deus. 

 

 

 

 

 

SALMO RESPONSORIAL                

 

Refrão: A terra inteira aclame o Senhor. Repete-se  

 

Aclamai a Deus, terra inteira,  

cantai a glória do seu nome,  

celebrai os seus louvores,  

dizei a Deus: «Maravilhosas são as vossas obras». Refrão  

 

«A terra inteira Vos adore e celebre,  

entoe hinos ao vosso nome».  

Vinde contemplar as obras de Deus,  

admirável na sua acção pelos homens. Refrão  

 

Todos os que temeis a Deus, vinde e ouvi,  

vou narrar-vos quanto Ele fez por mim.  

Bendito seja Deus que não rejeitou a minha prece,  

nem me retirou a sua misericórdia. Refrão  

 

 

 



LEITURA II          

 

 

Leitura da Primeira Epístola de São Pedro 

 

Caríssimos: Venerai Cristo Senhor em vossos corações, prontos sempre a responder, a 

quem quer que seja, sobre a razão da vossa esperança. Mas seja com brandura e respeito, 

conservando uma boa consciência, para que, naquilo mesmo em que fordes caluniados, 

sejam confundidos os que dizem mal do vosso bom procedimento em Cristo. Mais vale 

padecer por fazer o bem, se for essa a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Na 

verdade, Cristo morreu uma só vez pelos nossos pecados – o Justo pelos injustos – para 

nos conduzir a Deus. Morreu segundo a carne, mas voltou à vida pelo Espírito.  

 

Palavra do Senhor.  
 

Todos:  
Graças a Deus. 

 

 

 

ACLAMAÇÃO ANTES DO EVANGELHO  

 

Refrão: Aleluia. Repete-se  

 

Se alguém Me ama, guardará a minha palavra.  

Meu Pai o amará e faremos nele a nossa morada. Refrão  

 

 

 

EVANGELHO          

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João  

 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Se Me amardes, guardareis os meus 

mandamentos. E Eu pedirei ao Pai, que vos dará outro Paráclito, para estar sempre 

convosco: Ele é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não O vê 

nem O conhece, mas que vós conheceis, porque habita convosco e está em vós. Não vos 

deixarei órfãos: voltarei para junto de vós. Daqui a pouco o mundo já não Me verá, mas 

vós ver-Me-eis, porque Eu vivo e vós vivereis. Nesse dia reconhecereis que Eu estou no 

Pai e que vós estais em Mim e Eu em vós. Se alguém aceita os meus mandamentos e os 

cumpre, esse realmente Me ama. E quem Me ama será amado por meu Pai e Eu amá-lo-

ei e manifestar-Me-ei a ele».  

 

Palavra da salvação.  

 

 

Todos:  

Glória a Vós, Senhor. 

 

 



 

MOMENTO DE PARTILHA E REFLEXÃO 

 

Em família, pode-se promover neste momento um tempo de partilha da Palavra. 

- O "caminho" que Jesus propõe aos seus discípulos (o "caminho" do amor, do serviço, 

do dom da vida) parece, à luz dos critérios com que a maior parte dos homens do nosso 

tempo avaliam estas coisas, um caminho de fracasso, que não conduz nem à riqueza, nem 

ao poder, nem ao êxito social, nem ao bem estar material - afinal, tudo o que parece dar 

verdadeiro sabor à vida dos homens do nosso tempo. No entanto, Jesus garantiu-nos que 

era no caminho do amor e da entrega que encontraríamos a vida nova e definitiva. Na 

minha leitura da vida e dos seus valores, o que é que prevalece: o pessimismo de alguém 

que se sente fraco, indefeso, humilde e que vai passar ao lado das grandes experiências 

que fazem felizes os grandes do mundo, ou a esperança de alguém que se identifica com 

Jesus e sabe que é nesse "caminho" de amor e de dom da vida que se encontra a felicidade 

plena e a vida definitiva? 

 

- Jesus garantiu aos seus discípulos o envio de um "defensor", de um "consolador", que 

havia de animar a comunidade cristã e conduzi-la ao longo da sua marcha pela história. 

Nós acreditámos, portanto, que o Espírito está presente, animando-nos, conduzindo-nos, 

criando vida nova, dando esperança aos crentes em caminhada. Quais são as 

manifestações do Espírito que eu vejo na vida das pessoas, nos acontecimentos da 

história, na vida da Igreja? 

 

- A comunidade cristã, identificada com Jesus e com o Pai, animada pelo Espírito, é o 

"templo de Deus", o lugar onde Deus habita no meio dos homens. Através dela, o Deus 

libertador continua a concretizar o seu projecto de salvação. A Igreja é, hoje, o lugar onde 

os homens encontram Deus? Ela dá testemunho (em gestos de amor, de serviço, de 

humanidade, de liberdade, de compreensão, de perdão, de tolerância, de solidariedade 

para com os pobres) do Deus que quer oferecer aos homens a salvação? O que é que nos 

falta - a nós, "família de Deus" - para sermos verdadeiros sinais de Deus no meio dos 

homens? 

 

 

(No final da partilha pode escutar-se a meditação do pároco para este Domingo – site.) 

 

 

 

 

Terminado este tempo de partilha e meditação da Palavra de Deus, faz-se a PROFISSÃO 

DE FÉ: 

 

Creio em um só Deus, 

Pai todo-poderoso, Criador do céu e da terra,  

de todas as coisas visíveis e invisíveis.  

Creio em um só Senhor, Jesus Cristo,  

Filho Unigénito de Deus, 

nascido do Pai antes de todos os séculos:  

Deus de Deus, Luz da Luz,  

Deus verdadeiro de Deus verdadeiro; 

gerado, não criado, consubstancial ao Pai. 



Por Ele todas as coisas foram feitas. 

E por nós, homens, e para nossa salvação desceu dos Céus.  

E encarnou pelo Espírito Santo,  

no seio da Virgem Maria, e Se fez homem. 

Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos;  

padeceu e foi sepultado.  

Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras;  

e subiu aos Céus, onde está sentado à direita do Pai.  

De novo há-de vir em sua glória, 

para julgar os vivos e os mortos;  

e o seu reino não terá fim.  

Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida,  

e procede do Pai e do Filho; 

e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado:  

Ele que falou pelos Profetas.  

Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica.  

Professo um só baptismo para remissão dos pecados.  

E espero a ressurreição dos mortos, 

e a vida do mundo que há-de vir.  

 

Amen. 

 

 

 

 

 

ORAÇÃO UNIVERSAL 

 

 

Guia:  

Cheios de confiança na promessa de Jesus  

de enviar o Espírito Santo aos seus Apóstolos,  

supliquemos a Deus Pai que O envie à sua Igreja,  

dizendo com fé:  

 

 

R. Abençoai, Senhor a vossa Igreja. 

 

 

 

1. Pelos bispos, que confirmam a fé da Igreja,  

pelos presbíteros, que apascentam os fiéis,  

e pelos diáconos, que exercem a caridade,  

oremos.  

 

2. Pelos fiéis que anunciam Jesus Cristo,  

pelos que foram baptizados em adultos 

e pelos que vão ser confirmados nestes dias,  

oremos.  

 



3. Pelos leitores, que proclamam a Palavra,  

pelos acólitos, que servem ao altar, 

e pelos salmistas, que louvam o Senhor,  

oremos.  

 

4. Por todos os que trazem Deus no coração,  

pelas religiosas de vida contemplativa 

e por aquelas que cuidam dos mais pobres,  

oremos.  

 

5. Pelos que abrem o coração ao dom do Espírito, 

pelos que sabem dar a razão da sua esperança 

e pela nossa comunidade paroquial que adora a Cristo, oremos.  
 

6. Pelos que sofrem as consequências da atual pandemia, 

pelos profissionais de saúde, 

e por aqueles que já partiram,  

oremos. 

 

 

Guia: 

Deus, Pai de misericórdia, 

que destes a estes vossos filhos  

a graça de reconhecerem que os amais,  

enviai-nos do Céu o vosso Espírito, 

para que seja nosso defensor e nosso guia.  

Por Cristo, nosso Senhor.  

 

Todos: 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORAÇÃO SILENCIOSA E  

COMUNHÃO ESPIRITUAL 
 

 

Neste momento, quem orienta este tempo de oração pode convidar a família a colocar-se 

de joelhos e a desejar, no íntimo do seu coração, a Sagrada Comunhão. Pode ser um tempo 

de silêncio mais ou menos prolongado, mas que ajude, sobretudo, a desejar receber Jesus 

e a segui-l’O com toda a vida. Pode terminar com o seguinte esquema: 

 

 

(Três vezes) 

 

 

Guia: 

Graças e louvores se dêem a todo o momento. 

 

Todos: 

Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. 

Pai nosso... Avé Maria... Glória ao Pai... 

 

 

 

 

COMUNHÃO ESPIRITUAL 

 

Eu queria receber-Vos, Senhor,  

com aquela pureza, humildade e devoção  

com que vos recebeu a Vossa Santíssima Mãe,  

com o espírito e o fervor dos santos. 

 

Senhor meu Jesus Cristo,  

eu creio com toda a minha alma  

que estais realmente presente no Sacramento do Altar.  

Creio, porque Vós,  

Suprema Verdade que eu adoro, o dissestes.  

Voltado para aquela Hóstia Santa,  

também eu Vos digo com São Pedro:  

«Vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo».  

Amen.  

 

 

 

SÚPLICA FINAL 

 

Alma de Cristo, santificai-me.  

Corpo de Cristo, salvai-me.  

Sangue de Cristo, inebriai-me.  

Água do lado de Cristo, lavai-me  

Paixão de Cristo, confortai-me.  

Ó bom Jesus, ouvi-me.  



Dentro das Vossas chagas, escondei-me.  

Não permitais que eu me separe de Vós.  

Do inimigo maligno defendei-me.  

Na hora da minha morte, chamai-me.  

Mandai-me ir para Vós,  

Para que Vos louve com os Vossos Santos  

Pelos séculos dos séculos. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RITOS FINAIS 
 

 

Antes de terminar a celebração, aquele que a orienta convida os presentes a invocar a 

presença materna de Nossa Senhora: 

 

 

V/ Rainha do Céu, alegrai-vos, Aleluia! 

R/ Porque Aquele que merecestes trazer em vosso ventre, Aleluia!  

V/ Ressuscitou como disse, Aleluia! 

R/ Rogai por nós a Deus, Aleluia! 

V/ Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, Aleluia!  

R/ Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, Aleluia!  

 

 

Guia: 

Oremos:  

Senhor, que Vos dignastes alegrar o mundo com a Ressurreição do vosso Filho, Nosso 

Senhor Jesus Cristo, concedei-nos, Vos suplicamos, a graça de alcançarmos pela proteção 

da Virgem Maria, sua Mãe, a glória da vida eterna. Pelo mesmo Cristo Nosso Senhor.  

 

Todos: 

Amen. 

 

 

 

No final, aquele que orienta invoca a bênção de Deus: 

 

Guia: 

Concedei, ó Pai, a vossa bênção à nossa família, 

e dai-nos a alegria na esperança, a fortaleza na tribulação, 

a perseverança na oração, a solicitude atenta às necessidades dos irmãos. 

 

 

Fazem todos o sinal da cruz, enquanto aquele que orienta diz: 

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

 

Todos: 

Amen. 

 

 

Cântico: 

Na sua dor os homens encontraram 

Uma pura semente de alegria, 

O segredo da vida e da esperança. 

Ressuscitou o Senhor! 

 

Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia! (Repete-se) 


