O DIA DO SENHOR
CELEBRADO EM FAMÍLIA
DOMINGO IV 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:
Ressucitou o Bom Pastor,
Que deu a vida pelas suas ovelhas,
E se dignou morrer pela sua grei.
Aleluia!

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:
Hoje é já o oitavo Domingo em que não celebramos o Dia do Senhor com a celebração
da Eucaristia. No entanto, hoje é Páscoa, o dia do Senhor. Não podemos celebrar com a
nossa comunidade, abstemo-nos dolorosamente da Eucaristia, mas sabemos que o Senhor
é o único que nos pode alimentar. Porque Ele é Pastor, o Bom Pastor. Aquele que, mesmo
por vales tenebrosos nos encaminha para os prados verdejantes. Sim, é o Bom Pastor que
não nos deixa à mercê de um vírus.
No entanto, nem sempre seguimos o Pastor. Preferimos a proposta daqueles que se fazem
passar por Ele, e rapidamente perceberemos que esse não é o caminho que leva o Céu.
Verdadeiramente arrependidos, 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, misericórdia. (Repete-se)
Guia:
Cristo, misericórdia. (Repete-se)
Guia:
Senhor, misericórdia. (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:
Deus eterno e omnipotente,
conduzi-nos à posse das alegrias celestes,
para que o pequenino rebanho dos vossos fiéis
chegue um dia à glória do reino
onde já Se encontra o seu poderoso Pastor,
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
No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, com os onze Apóstolos, ergueu a voz e falou ao
povo: «Saiba com absoluta certeza toda a casa de Israel que Deus fez Senhor e Messias
esse Jesus que vós crucificastes». Ouvindo isto, sentiram todos o coração trespassado e
perguntaram a Pedro e aos outros Apóstolos: «Que havemos de fazer, irmãos?». Pedro
respondeu-lhes: «Convertei-vos e peça cada um de vós o Baptismo em nome de Jesus
Cristo, para vos serem perdoados os pecados. Recebereis então o dom do Espírito Santo,
porque a promessa desse dom é para vós, para os vossos filhos e para quantos, de longe,
ouvirem o apelo do Senhor nosso Deus». E com muitas outras palavras os persuadia e
exortava, dizendo: «Salvai-vos desta geração perversa». Os que aceitaram as palavras de
Pedro receberam o Baptismo e naquele dia juntaram-se aos discípulos cerca de três mil
pessoas.
Palavra do Senhor.
Todos:
Graças a Deus.

SALMO RESPONSORIAL
Refrão: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Repete-se
O Senhor é meu pastor: nada me falta.
Leva-me a descansar em verdes prados,
conduz-me às águas refrescantes
e reconforta a minha alma. Refrão
Ele me guia por sendas direitas por amor do seu nome.
Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos,
não temerei nenhum mal, porque Vós estais comigo:
o vosso cajado e o vosso báculo
me enchem de confiança. Refrão
Para mim preparais a mesa
à vista dos meus adversários;
com óleo me perfumais a cabeça
e o meu cálice transborda. Refrão

A bondade e a graça hão-de acompanhar-me,
todos os dias da minha vida,
e habitarei na casa do Senhor
para todo o sempre. Refrão

LEITURA II

Leitura da Primeira Epístola de São Pedro
Caríssimos: Se vós, fazendo o bem, suportais o sofrimento com paciência, isto é uma
graça aos olhos de Deus. Para isto é que fostes chamados, porque Cristo sofreu também
por vós, deixando-vos o exemplo, para que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado
algum e na sua boca não se encontrou mentira. Insultado, não pagava com injúrias;
maltratado, não respondia com ameaças; mas entregava-Se Àquele que julga com justiça.
Ele suportou os nossos pecados no seu Corpo, sobre o madeiro da cruz, a fim de que,
mortos para o pecado, vivamos para a justiça: pelas suas chagas fomos curados. Vós éreis
como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes para o pastor e guarda das vossas almas.
Palavra do Senhor.
Todos:
Graças a Deus.

ACLAMAÇÃO ANTES DO EVANGELHO
Refrão: Aleluia. Repete-se
Eu sou o bom pastor, diz o Senhor:
conheço as minhas ovelhas e elas conhecem-Me. Refrão

EVANGELHO
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo, disse Jesus: «Em verdade, em verdade vos digo: Aquele que não entra
no aprisco das ovelhas pela porta, mas entra por outro lado, é ladrão e salteador. Mas
aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas
conhecem a sua voz. Ele chama cada uma delas pelo seu nome e leva-as para fora. Depois
de ter feito sair todas as que lhe pertencem, caminha à sua frente e as ovelhas seguem-no,
porque conhecem a sua voz. Se for um estranho, não o seguem, mas fogem dele, porque

não conhecem a voz dos estranhos». Jesus apresentou-lhes esta comparação, mas eles não
compreenderam o que queria dizer. Jesus continuou: «Em verdade, em verdade vos digo:
Eu sou a porta das ovelhas. Aqueles que vieram antes de Mim são ladrões e salteadores,
mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por Mim será salvo: é
como a ovelha que entra e sai do aprisco e encontra pastagem. O ladrão não vem senão
para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e a tenham
em abundância».
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.
- Quem são os ladrões e salteadores que tentam apoderar-se de mim?
- Já reconheço a voz do Pastor?
- Tendo ouvido a voz do Pastor, saio do redil das ovelhas com medo, ou confiante?
(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:
Neste domingo mundial das vocações,
oremos a Jesus Cristo, o Bom Pastor,
pedindo-Lhe que nos faça ouvir a sua voz,
dizendo, com alegria:
R. Cristo ressuscitado, ouvi-nos.

1. Para que o Redentor livre de todo o mal a santa Igreja,
lhe dê pastores segundo o seu coração
e lhe conceda as vocações de que ela precisa,
oremos.
2. Para que o Redentor sustente a fidelidade dos esposos,
ensine os jovens a lutar pela castidade
e dê às jovens o amor pela virgindade,
oremos.
3. Para que o Redentor Se lembre dos mais pobres,
dos pecadores, dos aflitos, dos doentes
e das ovelhas que não O escutam nem conhecem,
oremos.
4. Para que o Redentor, que foi morto, mas ressuscitou,
torne felizes para sempre no seu reino
os fiéis que O procuraram e serviram,
oremos.
5. Para que o Redentor, que nasceu no seio da Virgem Maria
abençoe todas as mães,
e as faça participar no cântico eterno de louvor,
oremos.
6. Para que o Redentor conforte a nossa comunidade paroquial,
que jejua dolorosamente da Eucaristia,
verdadeiro alimento que transforma,
oremos.

7. Para que o Redentor console as vítimas da atual pandemia,
fortaleça os profissionais de saúde,
e acolha no Reino eterno os que já partiram,
oremos.

Guia:
Senhor Jesus Cristo, Bom Pastor,
que nos alegrais com a solenidade da vossa Ressurreição,
ouvi as preces do vosso povo
e concedei àqueles que Vos imploram,
os bens que santamente desejam.
Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos.
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)

