
1 
 

 

CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL  

Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB 
  

 

 

CELEBRAR EM FAMÍLIA  
2º DOMINGO DA PÁSCOA 

DOMINGO DA DIVINA MISERICÓRDIA 

11 DE ABRIL DE 2021 
 

Acolhendo as orientações das autoridades sanitárias, nossos bispos, 
nas mais diversas situações e realidades, vão, a partir de um cuidadoso 

discernimento, orientando suas dioceses, paróquias e comunidades 
sobre como, onde e quando vão sendo retomadas as celebrações 

comunitárias presenciais. Contudo, pessoas impossibilitadas por motivo 
de saúde ou idade, ou porque pertencem ao denominado ‘grupo de 
risco’ devem ainda abster-se de participar das celebrações comunitárias 

dominicais. 

Assim, continuamos a oferecer esta sugestão de Celebração da Palavra 
de Deus para ser celebrada em sua casa, com seus familiares. São 

muitos os horários de transmissão de missas em nossos canais 
católicos que podemos acompanhar, mas vivendo a dignidade de povo 

sacerdotal que nosso batismo nos conferiu, podemos não só 
acompanhar, mas CELEBRAR com nossas famílias o Dia do Senhor. 

Escolha em sua casa um local adequado para celebrar e rezar juntos. 

Prepare sua Bíblia com o texto a ser proclamado, um crucifixo, flores e 
uma vela (ou o círio da família). 

Escolha quem irá fazer o “Dirigente” (D) da celebração: pode ser o pai ou 

a mãe e quem fará as leituras (L). Na letra (T) todos rezam ou cantam 
juntos. 

 

(Cada família poderá adaptar o esquema conforme as necessidades. 
Os cantos são sugestões e podem ser trocados por outros, 

levando em consideração o Tempo Litúrgico que estamos vivendo). 
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CELEBRAÇÃO 

 

O SENHOR NOS REÚNE 
 

Canto inicial:1 
R/. 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! 

 
1. O Cristo, Senhor ressuscitou 
A nossa esperança realizou 

Vencida a morte para sempre 
Triunfa a vida eternamente! 

R/. 

2. 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! 

R/. 

3. O Cristo, nossa Páscoa, se imolou, 
Seu sangue da morte nos livrou; 

Incólumes o mar atravessamos, 
E à Terra Prometida caminhamos. 

R/. 

 
D.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
T.: Amém. 
D.: “A todos aqui reunidos em nome da fé, a graça e a verdade, a paz e a 

esperança de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo estejam com vocês”.2 

T.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo! 
L.: Neste “Dia do Senhor”, durante esta celebração familiar, “o Senhor 
se manifesta ressuscitado em sua comunidade. Ele vem até nós através 
da comunidade reunida, vence os medos, ele nos dá a sua paz e sopra 
sobre nós o seu Espírito. Celebramos a páscoa de Jesus que se manifesta 
em todas as pessoas e grupos que promovem a reconciliação no meio de 
nós”.3 
 
D.: Irmãos e irmãs, sentimos a necessidade de purificar nosso coração 

de tudo o que impede de participarmos com dignidade desta celebração. 

Invoquemos a misericórdia de Deus, da qual tanto precisamos.4 

                                                           
1 https://www.youtube.com/watch?v=IHHRiq9Hpsk. 
2 LINHA 4 – DIMENSÃO LITÚRGICA DA CNBB, Celebração da Palavra de Deus – subsídio para as 
comunidades, São Paulo, Paulus, 5ª reimpressão, 2017, p. 48. 
3 M. GUIMARÃES – P. CARPANEDO, Dia do Senhor – guia para as celebrações das comunidades, Ciclo 
Pascal ABC, São Paulo, Paulinas – Apostolado Litúrgico, 2002, p. 288. 
4 LINHA 4 – DIMENSÃO LITÚRGICA DA CNBB, Celebração da Palavra de Deus – subsídio para as 
comunidades, São Paulo, Paulus, 5ª reimpressão, 2017, pp. 50-51. 

https://www.youtube.com/watch?v=IHHRiq9Hpsk
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(Breve momento de silêncio) 

 

D.: Perdão, Senhor, por não acolhermos em nosso coração a vossa 

Palavra, atropelando assim a força de transformação que ela nos traz. 

T. (canto): Piedade, piedade, piedade de nós! 

D.: Perdão, Senhor, por não nos preocuparmos bastante de ouvir e 

conhecer a vossa Palavra. 

T. (canto): Piedade, piedade, piedade de nós! 

D.: Perdão, Senhor, por não sermos portadores da vossa Palavra, 

submissos às nossas palavras, caprichos e julgamentos. 

T. (canto): Piedade, piedade, piedade de nós! 

D.: Deus de misericórdia, tenha piedade de nós. Transforme o nosso 

coração e nos torne testemunhas autênticas da sua Palavra, enquanto 

peregrinamos por este mundo até a vida eterna. 

T.: Amém! 

 
T.: 5 Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele 
amados. (bis). 

Senhor Deus, Rei dos Céus, Deus Pai todo-poderoso, nós vos 
louvamos, vos bendizemos, vos adoramos, 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! Amém! Amém! Amém! Amém! 

 
D.: Oremos. “Ó Deus de bondade, que a cada ano reanimais a fé do teu 
povo com as celebrações pascais, faze crescer em nós a tua graça, para 

que possamos viver plenamente o batismo que nos purificou e nos fez 
renascer para uma vida nova. Por Cristo, nosso Senhor”.6 

T.: Amém. 
 

A VOSSA PALAVRA É A LUZ DOS NOSSOS PASSOS 
 

Primeira Leitura:                (At 4,32-35) 
L.: Leitura do Livro dos Atos dos Apóstolos. 
A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém 

considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles 
era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam 

testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E os fiéis eram estimados 
por todos. Entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que 

                                                           
5 https://www.youtube.com/watch?v=8fcuUhAL2VY. 
6 M. GUIMARÃES – P. CARPANEDO, Dia do Senhor – guia para as celebrações das comunidades, Ciclo 
Pascal ABC, São Paulo, Paulinas – Apostolado Litúrgico, 2002, p. 288. 

https://www.youtube.com/watch?v=8fcuUhAL2VY
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possuíam terras ou casas, vendiam-nas, levavam o dinheiro, e o 

colocavam aos pés dos apóstolos. Depois, era distribuído conforme a 
necessidade de cada um. Palavra do Senhor. 

T.: Graças a Deus. 
 
Salmo:7        (Sl 117,2-4.16ab-18.22-24 (R. 1)) 

 
T.: Dai graças ao Senhor, porque ele é bom; 
eterna é a sua misericórdia. 

 
L.: A casa de Israel agora o diga:* 

'Eterna é a sua misericórdia!' 
A casa de Aarão agora o diga:* 
'Eterna é a sua misericórdia!' 

Os que temem o Senhor agora o digam:* 
'Eterna é a sua misericórdia!'       R. 

 
L.: A mão direita do Senhor fez maravilhas, 
a mão direita do Senhor me levantou,* 

a mão direita do Senhor fez maravilhas!' 
Não morrerei, mas ao contrário, viverei* 
para cantar as grandes obras do Senhor!* 

O Senhor severamente me provou,* 
mas não me abandonou às mãos da morte.     R. 

 
L.: 'A pedra que os pedreiros rejeitaram,* 
tornou-se agora a pedra angular. 

Pelo Senhor é que foi feito tudo isso:* 
Que maravilhas ele fez a nossos olhos! 

Este é o dia que o Senhor fez para nós,* 
alegremo-nos e nele exultemos!      R. 
 

Segunda Leitura:                (1Jo 5,1-6) 
L.: Leitura da Primeira Carta de São João. 
Caríssimos: Todo o que crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus, e 

quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele 
nasceu. Podemos saber que amamos os filhos de Deus, quando 

amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Pois isto é amar a 
Deus: observar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são 
pesados, pois todo o que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a 

vitória que venceu o mundo: a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, 
senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio 
pela água e pelo sangue: Jesus Cristo. (Não veio somente com a água, 

mas com a água e o sangue.) E o Espírito é que dá testemunho, porque 
o Espírito é a Verdade. Palavra do Senhor. 

T.: Graças a Deus. 
 

                                                           
7 https://www.youtube.com/watch?v=2gNQlFH6ORg. 

https://www.youtube.com/watch?v=2gNQlFH6ORg
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Aclamação ao Evangelho:8 
T.: Aleluia, aleluia, aleluia! (bis) 
Acreditaste, Tomé, porque me viste. 

Felizes os que creram sem ter visto! 
 
EVANGELHO:              (Jo 20,19-31) 

L.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. 
Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por 
medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se 

encontravam, Jesus entrou e pondo-se no meio deles, disse: 'A paz 
esteja convosco'. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o 

lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, 
Jesus disse: 'A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu 
vos envio'. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: 'Recebei o 

Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados eles lhes serão 
perdoados; a quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos'. Tomé, 

chamado Dídimo, que era um dos doze, não estava com eles quando 
Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: 'Vimos o 
Senhor!'. Mas Tomé disse-lhes: 'Se eu não vir a marca dos pregos em 

suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser 
a mão no seu lado, não acreditarei'. Oito dias depois, encontravam-se 
os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. 

Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: 
'A paz esteja convosco'. Depois disse a Tomé: 'Põe o teu dedo aqui e olha 

as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não 
sejas incrédulo, mas fiel'. Tomé respondeu: 'Meu Senhor e meu Deus!' 
Jesus lhe disse: 'Acreditaste, porque me viste? Bem-aventurados os que 

creram sem terem visto!' Jesus realizou muitos outros sinais diante dos 
discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos 

para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, 
crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da Salvação. 
T.: Glória a vós, Senhor. 

 

(Pequeno momento de silêncio, meditação ou partilha da Palavra) 
 

D.: Renovemos a nossa fé pascal: 
T.: 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 Unigênito 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 se 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. E de novo há de vir, em 
sua glória, para julgar os vivos e os mortos; e o seu reino não terá 

                                                           
8 https://www.youtube.com/watch?v=f8r2Q3n6LFQ 

https://www.youtube.com/watch?v=f8r2Q3n6LFQ
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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 batismo para remissão dos pecados. E 
espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. 
Amém. 

 

A DEUS SE ELEVA A NOSSA PRECE 
 

D.: Irmãs e irmãos: supliquemos a Jesus ressuscitado que encha dos 

seus dons a santa Igreja, e dê a paz aos que creem e aos que não creem, 
dizendo: 

T.: Cristo, ouvi-nos! Cristo, atendei-nos. 
L.: Para que todos os fiéis da santa Igreja tenham um só coração e uma 
só alma e se sintam renovados nesta Páscoa, oremos ao Senhor: 

L.: Para que os homens descrentes e ateus despertem para a luz que é 
Jesus Cristo e com Ele passem da morte para a vida, oremos ao Senhor: 
L.: Para que o Senhor Jesus ressuscitado dê aos esposos cristãos e aos 

seus lares a fidelidade, o amor mútuo e o bem-estar, oremos ao Senhor: 
L.: Para que os cristãos de todas as Igrejas alcancem a graça de 

acreditar sem terem visto e se encontrem no seu íntimo com Jesus, 
oremos ao Senhor: 
L.: Para que a nossa reunião deste domingo encha de dons do Céu a 

comunidade e lhe dê maior cuidado pelos mais pobres, oremos ao 
Senhor: 

L.: Para que os nossos bispos que estarão remotamente reunidos nesta 
semana para participar da Assembleia Geral da CNBB, possam 
experimentar a alegria de viver em comunhão, oremos ao Senhor: 

 

(incluir preces espontâneas...) 
 

D.: Senhor Jesus Cristo, que, ao aparecer aos discípulos, lhes destes a 
paz e os enviastes a anunciar a Palavra e o perdão, ouvi as nossas 
preces, com a oração que Jesus nos ensinou: 

T.: Pai nosso... 
 

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 
 

D.: O Senhor esteja convosco! 
T.: Ele está no meio de nós! 

D.: Ó Deus, olha com bondade os fiéis que imploram a tua misericórdia, 
para que, confiando em teu amor de pai, irradiem por toda parte a tua 
caridade. Por Cristo, nosso Senhor”.9 

T.: Amém! 
D.: E a bênção de Deus todo-poderoso Pai e Filho e Espírito Santo, 

desça sobre nós e conosco permaneça para sempre. 
T.: Amém. 
                                                           
9 M. GUIMARÃES – P. CARPANEDO, Dia do Senhor – guia para as celebrações das comunidades, Ciclo 
Pascal ABC, São Paulo, Paulinas – Apostolado Litúrgico, 2002, p. 252. 
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Pode-se concluir com a seguinte antífona 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! 

 

D.: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Aleluia. 
T.: Para sempre seja louvado. Aleluia, Aleluia. 
 

Hino de louvor final:10 
Cristo venceu, aleluia! 

Ressuscitou, aleluia! 
O Pai lhe deu glória e poder, 
Eis nosso canto, aleluia! 

 
1. Este é o dia em que o amor venceu, 

Brilhante luz iluminou as trevas, 
Nós fomos salvos para sempre. 

R/. 

2. Suave aurora veio anunciando 
Que nova era foi inaugurada, 
Nós fomos salvos para sempre! 

R/. 
3. No coração de todo homem nasce 

A esperança de um novo tempo, 
Nós fomos salvos para sempre! 

R/. 

 

                                                           
10 https://www.youtube.com/watch?v=5nQ8crGGZMk. 

https://www.youtube.com/watch?v=5nQ8crGGZMk

