
O DIA DO SENHOR  

CELEBRADO EM FAMÍLIA 
 

 

DOMINGO DE PÁSCOA 
 

 

O Domingo de Páscoa é o grande dia solene para os cristãos. É o dia de encontro com o 

Senhor Ressuscitado. Com efeito, há uma nova fase da História que começa com a 

Ressurreição: a realidade humana tem as portas abertas para a eternidade. Vivemos aqui 

na terra e sabemos que somos frágeis e débeis. As últimas semanas têm-nos ensinado 

como algo que não conseguimos ver com os nossos olhos nos pode causar tanto medo e 

destruição. Celebramos a Ressurreição de Jesus como o grande acontecimento pelo qual 

só podemos louvar a Deus com o canto de alegria: Aleluia!  

 

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:  

Este dia de Páscoa é o dia de grande alegria: Jesus ressuscitou e venceu a morte. Com os 

discípulos, vamos ao túmulo para o encontrar vazio. Vamos a correr, porque Jesus quer 

homens e mulheres dispostos a deixar para trás as seguranças e a correr para os bens 

prome- tidos pela Páscoa do Senhor. Ir a correr é estar disposto a «calçar as sapatilhas», 

como tantas vezes nos recorda o Papa Francisco. Ir a correr é assumir o compromisso de 



ser testemunha de Jesus no mundo. Começamos por escutar o relato deste primeiro 

encontro com a realidade nova da vida que Jesus nos traz.  

 

 

ORAÇÃO COLECTA 

 

Guia: 

Senhor Deus do universo,  

que neste dia, pelo vosso Filho Unigénito, vencedor da morte, 

nos abristes as portas da eternidade,  

concedei-nos que, celebrando a solenidade da ressurreição do Senhor,  

renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos para a luz da vida.  

Por Cristo Nosso Senhor.  

 

Todos:  

Amen 

 

 

LITURGIA DA PALAVRA 
 

 

 

LEITURA I                  
 
 

Leitura dos Actos dos Apóstolos 

 

Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: «Vós sabeis o que aconteceu em toda a 

Judeia, a começar pela Galileia, depois do baptismo que João pregou: Deus ungiu com a 

força do Espírito Santo a Jesus de Nazaré, que passou fazendo o bem e curando a todos 

os que eram oprimidos pelo Demónio, porque Deus estava com Ele. Nós somos 

testemunhas de tudo o que Ele fez no país dos judeus e em Jerusalém; e eles mataram-

n'O, suspendendo-O na cruz. Deus ressuscitou-O ao terceiro dia e permitiu-Lhe 

manifestar-Se¬, não a todo o povo, mas às testemunhas de antemão designadas por Deus, 

a nós que comemos e bebemos com Ele, depois de ter ressuscitado dos mortos. Jesus 

mandou-nos pregar ao povo e testemunhar que Ele foi constituído por Deus juiz dos vivos 

e dos mortos. É d'Ele que todos os profetas dão o seguinte testemunho: quem acredita 

n’Ele recebe pelo seu nome a remissão dos pecados».  

 
Palavra do Senhor.  

 
Todos:  

Graças a Deus. 

 

 

 

 



 

SALMO RESPONSORIAL                

 

Refrão: Este é o dia que o Senhor fez:  

exultemos e cantemos de alegria. Repete-se  

 

Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom,  

porque é eterna a sua misericórdia.  

Diga a casa de Israel:  

é eterna a Sua misericórdia. Refrão  

 

A mão do Senhor fez prodígios,  

a mão do Senhor foi magnífica.  

Não morrerei, mas hei-de viver,  

para anunciar as obras do Senhor. Refrão  

 

A pedra que os construtores rejeitaram  

tornou-se pedra angular.  

Tudo isto veio do Senhor:  

e é admirável aos nossos olhos. Refrão  

 

 

 

LEITURA II          

 

 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses  

 

Irmãos: Se ressuscitastes com Cristo, aspirai às coisas do alto, onde Cristo Se encontra, 

sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas do alto e não às da terra. Porque vós 

morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a 

vossa vida, Se manifestar, então também vós vos haveis de manifestar com Ele na glória.  

 

Palavra do Senhor.  
 

Todos:  
Graças a Deus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACLAMAÇÃO ANTES DO EVANGELHO  

 

Refrão: Aleluia. Repete-se  

 

 

 

EVANGELHO          

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João  

 

No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi de manhãzinha, ainda escuro, ao sepulcro 

e viu a pedra retirada do sepulcro. Correu então e foi ter com Simão Pedro e com o outro 

discípulo que Jesus amava e disse-lhes: «Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos 

onde O puseram». Pedro partiu com o outro discípulo e foram ambos ao sepulcro. 

Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo antecipou-se, correndo mais depressa do 

que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro¬. Debruçando-se, viu as ligaduras no chão, mas 

não entrou. Entretanto, chegou também Simão Pedro, que o seguira. Entrou no sepulcro 

e viu as ligaduras no chão e o sudário que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não com 

as ligaduras, mas enrolado à parte. Entrou também o outro discípulo que chegara primeiro 

ao sepulcro:¬ viu e acreditou. Na verdade, ainda não tinham entendido a Escritura, 

segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos mortos.  

 

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. 

 

 

(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 dia santíssimo da Ressurreição do Senhor,  

em que o Espírito nos faz homens novos, 

oremos ao Pai para que a alegria da Páscoa  

se estenda ao mundo inteiro, dizendo, com fé:  

 

R. Ouvi-nos, Senhor. 

 

1. Pela Igreja católica e apostólica, 

para que se alegre santamente nesta Páscoa  

e proclame que o Senhor ressuscitou,  

oremos.  

 

2. Por todos os que foram baptizados, 

para que aspirem às realidades do alto 

e dêem graças pelo seu novo nascimento,  

oremos.  

 

3. Pela humanidade inteira, 

para que acolha a Boa Nova e a Aliança 

que Deus lhe oferece em Cristo ressuscitado,  

oremos.  

 

4. Pelas famílias cristãs, 

para que o Cordeiro pascal, que é a nossa vida,  

as alimente com o seu Corpo e o seu Sangue,  

oremos.  

5. Pela nossa comunidade paroquial,  

para que cresça no amor a Jesus Cristo  

e dê testemunho da sua Ressurreição,  

oremos.  

 

 

 

Guia: 

Deus santo, Deus da vida, Deus salvador,  

que na Ressurreição do vosso Filho  

destes ao mundo a vitória sobre a morte,  

fazei-nos viver ressuscitados com Ele,  

deixando-nos conduzir pelo seu Espírito.  

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: 

 

Os discípulos andavam tristes e desalentados porque pensavam ter perdido Jesus para 

sempre. Com efeito, a experiência da crucificação tinha-se-lhes gravado de tal forma na 

consciência que em diversos mo- mentos vemos os discípulos tristes. Também nós 

podemos ser tomados pela tristeza, quando estamos privados da comunhão e de receber 

Jesus sacramentalmente na nossa alma e no nosso coração. Por isso, com a imagem dos 

discípulos correndo ao sepulcro, somos convidados a sentir que também nós devemos 

“correr” ao encontro de Jesus e desejá-l’O profundamente. Façamos hoje a Comunhão 

Espiritual, com renovado empenho pelo desejo de participar na vida que Jesus nos 

promete:  

 

(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 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!  

 

V/ Oremos: Ó 

Deus, 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.  

 

R/ Ámen. 

 

 

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. 

 


