
O DIA DO SENHOR  

CELEBRADO EM FAMÍLIA 
 

 

DOMINGO V DA QUARESMA 
 

 

Muitas comunidades católicas estão a preparar-se para não poder celebrar o domingo nas 

igrejas, quer por determinação das dioceses, quer por motivos de saúde individual e 

pública. A par do acompanhamento da missa nos meios de comunicação, propomos um 

instrumento como ponto de partida e inspiração para a celebração do domingo em casa, 

tanto por quem está só, como por aqueles que desejam juntar a família. Ainda que não se 

possa estar materialmente congregados na igreja, podemos estar espiritualmente unidos 

na oração comum.  

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 
 

 

Guia:  

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

 

Todos:  

Amen.  

 

Guia:  

Deus Pai, que é bendito eternamente, 

nos conceda estar em comunhão uns com os outros, com a força do Espírito, 

em Cristo Jesus, nosso irmão.  

 

Todos:  

Bendito seja Jesus, agora e para sempre.  

 

Guia:  

Está cada vez mais perto a Páscoa do Senhor, a nossa Páscoa. Hoje escutaremos o relato 

de Lázaro que Jesus chamou de novo à vida: uma página cheia de comoção e de 

sofrimento, mas também iluminada pela ação do Senhor, que é vida e novo ponto de 

partida para quem a Ele se confia. Também a nossa vida como que está sepultada nestes 

dias e parece que tudo esta esmagado pela mordedura do medo e pela mó do moinho da 

incerteza. 

O Senhor chama-nos de novo à vida todos os dias e faz-nos sair dos túmulos onde 



sepultamos a nossa disponibilidade para nos fiarmos de Deus, a nossa capacidade de 

esperar e a nossa vontade de amar. A nossa oração, neste dia, recolha o grito de tantos 

irmãos que sofrem e seja também invocação sincera de perdão.  

 

Reconheçamos que somos pecadores: 

 

Fazem-se alguns momentos de silêncio.  

Depois dizem todos juntos: 

 

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.  

 

 

Seguem-se as INVOCAÇÕES: 

 

Guia: 

Senhor, tende piedade de nós. 

Todos:  

Senhor, tende piedade de nós. 

 

Guia: 

Cristo, tende piedade de nós. 

Todos:  

Cristo, tende piedade de nós. 

 

Guia: 

Senhor, tende piedade de nós. 

Todos:  

Senhor, tende piedade de nós. 

 

 

ORAÇÃO COLECTA 

 

Guia: 

Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça  

de viver com alegria o mesmo espírito de caridade  

que levou o vosso Filho a entregar-Se à morte  

pela salvação dos homens.  
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,  

que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.  
 

Todos:  

Amen 



 

LITURGIA DA PALAVRA 
 

 

 

LEITURA I                 Ez 37, 12-14 
 

 

 

«Infundirei em vós o meu espírito e vivereis» 

 

 

Leitura da Profecia de Ezequiel  

 

Assim fala o Senhor Deus: «Vou abrir os vossos túmulos e deles vos farei ressuscitar, ó 

meu povo, para vos reconduzir à terra de Israel. Haveis de reconhecer que Eu sou o 

Senhor, quando abrir os vossos túmulos e deles vos fizer ressuscitar, ó meu povo. 

Infundirei em vós o meu espírito e revivereis. Hei-de fixar-vos na vossa terra e 

reconhecereis que Eu, o Senhor, digo e faço».  
 
Palavra do Senhor.  

 
Todos:  

Graças a Deus. 

 

 

 

 

SALMO RESPONSORIAL               Salmo 94 (95), 1-2.6-7.8-9 (R. cf. 8)  

 

Refrão: No Senhor está a misericórdia e a abundante redenção. Repete-se  

 

Do profundo abismo chamo por Vós, Senhor,  

Senhor, escutai a minha voz.  

Estejam os vossos ouvidos atentos  

à voz da minha súplica. Refrão  

 

Se tiverdes em conta as nossas faltas,  

Senhor, quem poderá salvar-se?  

Mas em Vós está o perdão,  

para Vos servirmos com reverência. Refrão  

 

Eu confio no Senhor,  

a minha alma espera na sua palavra.  

A minha alma espera pelo Senhor  

mais do que as sentinelas pela aurora. Refrão  

 

 



 

Porque no Senhor está a misericórdia  

e com Ele abundante redenção.  

Ele há-de libertar Israel  

de todas as suas faltas. Refrão  

 

 

 

 

LEITURA II                        Rom 8, 8-11 

 

 

«O Espírito d’Aquele que ressuscitou Jesus de entre os mortos  

habita em vós» 

 

 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos 

 

Irmãos: Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não estais sob o 

domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se 

alguém não tem o Espírito de Cristo, não Lhe pertence. Se Cristo está em vós, embora o 

vosso corpo seja mortal por causa do pecado, o espírito permanece vivo por causa da 

justiça. E se o Espírito d’Aquele que ressuscitou Jesus de entre os mortos habita em vós, 

Ele, que ressuscitou Cristo Jesus de entre os mortos, também dará vida aos vossos corpos 

mortais, pelo seu Espírito que habita em vós.  
 

Palavra do Senhor.  
 

Todos:  
Graças a Deus. 

 

 

 

 

 

 

ACLAMAÇÃO ANTES DO EVANGELHO  

 

Refrão: Louvor e glória a Vós, Jesus Cristo, Senhor. Repete-se  

 

Eu sou a ressurreição e a vida, diz o Senhor. 

Quem acredita em Mim não morrerá. Refrão  

 

 

 

 

 

 

 



EVANGELHO              Jo 11, 1-45 

 

 

«Eu sou a ressurreição e a vida» 

 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João  

 

Naquele tempo, estava doente certo homem, Lázaro de Betânia, aldeia de Marta e 

de Maria, sua irmã. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com perfume e Lhe tinha 

enxugado os pés com os cabelos. Era seu irmão Lázaro que estava doente. As irmãs 

mandaram então dizer a Jesus: «Senhor, o teu amigo está doente». Ouvindo isto, Jesus 

disse: «Essa doença não é mortal, mas é para a glória de Deus, para que por ela seja 

glorificado o Filho do homem». Jesus era amigo de Marta, de sua irmã e de Lázaro. 

Entretanto, depois de ouvir dizer que ele estava doente, ficou ainda dois dias no local 

onde Se encontrava. Depois disse aos discípulos: «Vamos de novo para a Judeia». Os 

discípulos disseram-Lhe: «Mestre, ainda há pouco os judeus procuravam apedrejar-Te e 

voltas para lá?». Jesus respondeu: «Não são doze as horas do dia? Se alguém andar de 

dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque 

não tem luz consigo». Dito isto, acrescentou: «O nosso amigo Lázaro dorme, mas Eu vou 

despertá-lo». Disseram então os discípulos: «Senhor, se dorme, estará salvo». Jesus 

referia-se à morte de Lázaro, mas eles entenderam que falava do sono natural. Disse-lhes 

então Jesus abertamente: «Lázaro morreu; por vossa causa, alegro-Me de não ter estado 

lá, para que acrediteis. Mas, vamos ter com ele». Tomé, chamado Dídimo, disse aos 

companheiros: «Vamos nós também, para morrermos com Ele».  

Ao chegar, Jesus encontrou o amigo sepultado havia quatro dias. Betânia distava 

de Jerusalém cerca de três quilómetros. Muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria, 

para lhes apresentar condolências pela morte do irmão.  

Quando ouviu dizer que Jesus estava a chegar, Marta saiu ao seu encontro, 

enquanto Maria ficou sentada em casa. Marta disse a Jesus: «Senhor, se tivesses estado 

aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, tudo o que pedires a Deus, 

Deus To concederá». Disse-lhe Jesus: «Teu irmão ressuscitará». Marta respondeu: «Eu 

sei que há-de ressuscitar na ressurreição do último dia». Disse-lhe Jesus: «Eu sou a 

ressurreição e a vida. Quem acredita em Mim, ainda que tenha morrido, viverá; e todo 

aquele que vive e acredita em Mim, nunca morrerá. Acreditas nisto?». Disse-Lhe Marta: 

«Acredito, Senhor, que Tu és o Messias, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo». 

Dito isto, retirou-se e foi chamar Maria, a quem disse em segredo: «O Mestre está ali e 

manda-te chamar». Logo que ouviu isto, Maria levantou-se e foi ter com Jesus.  

Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar em que Marta viera 

ao seu encontro. Então os judeus que estavam com Maria em casa para lhe apresentar 

condolências, ao verem-na levantar-se e sair rapidamente, seguiram-na, pensando que se 

dirigia ao túmulo para chorar. Quando chegou aonde estava Jesus, Maria, logo que O viu, 

caiu-Lhe aos pés e disse-Lhe: «Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria 

morrido». Jesus, ao vê-la chorar, e vendo chorar também os judeus que vinham com ela, 

comoveu-Se profundamente e perturbou-Se. Depois perguntou: «Onde o pusestes?». 

Responderam-Lhe: «Vem ver, Senhor». E Jesus chorou. Diziam então os judeus: «Vede 

como era seu amigo». Mas alguns deles observaram: «Então Ele, que abriu os olhos ao 

cego, não podia também ter feito que este homem não morresse?».  

Entretanto, Jesus, intimamente comovido, chegou ao túmulo. Era uma gruta, com 

uma pedra posta à entrada. Disse Jesus: «Tirai a pedra». Respondeu Marta, irmã do morto: 



«Já cheira mal, Senhor, pois morreu há quatro dias». Disse Jesus: «Eu não te disse que, 

se acreditasses, verias a glória de Deus?». Tiraram então a pedra. Jesus, levantando os 

olhos ao Céu, disse: «Pai, dou-Te graças por Me teres ouvido. Eu bem sei que sempre Me 

ouves, mas falei assim por causa da multidão que nos cerca, para acreditarem que Tu Me 

enviaste». Dito isto, bradou com voz forte: «Lázaro, sai para fora». O morto saiu, de mãos 

e pés enfaixados com ligaduras e o rosto envolvido num sudário. Disse-lhes Jesus: 

«Desligai-o e deixai-o ir».  

Então muitos judeus, que tinham ido visitar Maria, ao verem o que Jesus fizera, 

acreditaram n’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. 

Deixamos aqui algumas perguntas para meditação: 

- Que papel tem Jesus na minha vida? Reconheço-me verdadeiramente seu discípulo? 

- A minha relação com os meus amigos fala da minha relação com Deus?  

- O que sinto diante da morte? Tenho coragem de a olhar com os olhos de Jesus? 

- Desejo verdadeiramente ser acordado daquilo que me destrói? 

 

 

(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:  

Por Jesus Cristo, vencedor da morte,  

oremos a Deus, que é a vida do mundo 

e ressuscita os mortos pela força do Espírito,  

dizendo, com fé:  

 

R. Ouvi-nos, Senhor. 

 

 

1. Pelos fiéis e pelos pastores da santa Igreja,  

para que professem a fé em Jesus Cristo,  

que os ressuscitou e lhes deu a sua vida,  

oremos.  

 

2. Pelos cristãos que vivem à maneira dos pagãos,  

para que o Senhor os arranque dos seus túmulos  

e os liberte dos enganos do Demónio, 

oremos  

 

3. Pelos eleitos que se preparam para o Baptismo,  

para que, uma vez ressuscitados de entre os mortos,  

sejam sempre conduzidos pelo Espírito, 

oremos.  

 

4. Pelos doentes, os deprimidos e os moribundos,  

para que o mistério da cruz os fortaleça, 

os alivie, os reanime e lhes dê esperança,  

oremos.  

 



 

5. Pelos profissionais de saúde  

que neste momento lutam pela bem da nossa saúde,  

e por todos as vítimas desta pandemia,  

para que o Senhor lhes dê a coragem e esperança de que necessitam, 

oremos. 

 

6. Pela nossa paróquia e por todos os cristãos 

que hoje, como nós, se reúnem em casa a celebrar o Dia do Senhor, 

para que a certeza da Ressurreição não destrua o desejo da nossa salvação, 

oremos. 

 

7. Por todos aqueles que entre nós estão de luto, 

para que Jesus Cristo, ressurreição e vida dos fiéis,  

lhes encha o coração da sua paz, 

oremos.  

 

 

 

Guia: 

Senhor, nosso Deus, 

que vencestes a morte e o abismo  

ao ressuscitar o vosso Filho, 

libertai-nos dos pecados que nos prendem,  

pois Vós sois o Deus da Vida. 

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. 

 

Meu Jesus, 

Eu creio que Vós estais no Santíssimo Sacramento. 

Eu amo-Vos sobre todas as coisas. Eu desejo-vos na minha alma. 

E, já que agora não posso receber-Vos sacramentalmente, 

Vinde pelo menos espiritualmente ao meu coração. 

Como já tendo vindo, eu Vos abraço e me uno a Vós. 

Não permitais que eu me separe de Vós. 

 

 

 

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 rezar a oração 

de consagração e de preparação para a Visita da Imagem Peregrina: 

 

Deus eterno e omnipotente, 

descanso na fadiga, amparo na fraqueza: 

todas as criaturas de Vós recebem energia, existência e vida. 

A Vós recorremos invocando a vossa misericórdia 

porque continuamos a sentir a fragilidade da condição humana ao passar pela 

experiência de uma nova epidemia viral. 

A Vós confiamos os doentes e as suas famílias: 

curai-os no corpo, na mente e no espírito. 

Ajudai todos os membros da sociedade a cumprir o seu dever 

e a reforçar o espírito de solidariedade entre si. 

Amparai e confortai os médicos 

e os profissionais de saúde da linha da frente 

e todos os que prestam cuidados de saúde,  

no desempenho do seu serviço. 

Vós que sois a fonte de todo o bem, 

enchei de bênçãos a família humana, 

afastai de nós todo o mal e dai uma fé sólida a todos os cristãos. Livrai-nos da epidemia 

que nos está a atingir 

para que possamos retomar 

com serenidade as nossas ocupações habituais 

e louvar-vos e dar-vos graças de coração renovado. 

Em Vós confiamos e a Vós elevamos a nossa súplica 

porque Vós, ó Pai, sois o autor da vida, 

e com o vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, 

na unidade do Espírito Santo, 

viveis e reinais pelos séculos dos séculos.  

Amen. 

 

Santa Maria, saúde dos enfermos,  

rogai por nós!  

 

 

 

 

 

 

 



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 

e a diligência no caminho de conversão 

que estamos a percorrer nesta Quaresma.  

 

 

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

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

 

Todos: 

Amen. 

 

 

No fim da celebração, aquele que a orienta convida os presentes a rezar a oração de 

consagração e de preparação para a Visita da Imagem Peregrina: 

 

Salve, Mãe do Senhor, 

Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima! 

Bendita entre todas as mulheres, 

és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, 

és a honra do nosso povo, 

és o triunfo sobre a marca do mal. 

Profecia do Amor misericordioso do Pai, 

Mestra do Anúncio da Boa-Nova do Filho, 

Sinal do Fogo ardente do Espírito Santo, 

ensina-nos, neste vale de alegrias e dores, 

as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. 

Mostra-nos a força do teu manto protetor. 

No teu Imaculado Coração, 

sê o refúgio dos pecadores 

e o caminho que conduz até Deus. 

Unido/a aos meus irmãos, 

na Fé, na Esperança e no Amor, 

a ti me entrego. 

Unido/a aos meus irmãos, por ti, a Deus me consagro, 

ó Virgem do Rosário de Fátima. 

E, enfim, envolvido/a na Luz que das tuas mãos nos vem, 

darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. 

 

Amen. 

 

 

 


