CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL
Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB

CELEBRAR EM FAMÍLIA
3º DOMINGO DA PÁSCOA
18 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:1
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.
2. Suave aurora veio anunciando, / que nova era foi inaugurada, / nós
fomos salvos para sempre!
3. No coração de todos nós renasce / a esperança de um novo tempo, / nós
fomos salvos para sempre!
Acendimento da vela:
A vela está preparada no local da celebração. A mãe ou uma outra pessoa, acende a
vela rezando:

A luz de Cristo Ressuscitado, brilhe nesta casa e guie nossos passos
no caminho da vida!
Sinal da cruz:
D.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T.: Amém.
Saudação:
D.: Cristo ressuscitou, verdadeiramente, ele ressuscitou! Que a sua paz
esteja conosco.
T.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Recordação da vida:
O (a) dirigente, com breves palavras, acolhe as pessoas, introduz o sentido da
celebração e convida a assembleia a lembrar fatos que são sinais da vinda do
Senhor acontecendo hoje em nossa vida, na comunidade e no mundo.
(Não confundir o momento da recordação da vida com as preces. Na recordação da
vida se contam fatos, acontecimentos... As preces estão previstas para outro
momento).

Ato penitencial:
D.: Ao celebrarmos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós
somos convidados a morrer ao pecado e ressurgir para uma vida nova.
Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do Pai.
Breve momento de Silêncio

D.: Senhor, que sois o eterno sacerdote da nova Aliança, tende piedade de
nós!
T.: Senhor, tende piedade de nós!
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https://www.youtube.com/watch?v=5nQ8crGGZMk
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D.: Cristo, que nos edificais como pedras vivas no templo santo de Deus,
tende piedade de nós!
T.: Cristo, tende piedade de nós!
D.: Senhor, que nos tornais concidadãos dos santos no reino dos céus,
tende piedade de nós!
T.: Senhor, tende piedade de nós!
D.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados
e nos conduza à vida eterna.
T.: Amém.
Hino do Glória:
T.: 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 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.
(OU, se preferir, o Hino do Glória pode ser cantado)2

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, na glória de Deus Pai.
Amém! Amém! Amém! Amém! Amém!
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D.: Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual,
para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de
Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
T.: Amém.

A VOSSA PALAVRA É A LUZ DOS NOSSOS PASSOS
Primeira Leitura:

(At 3,13-15.17-19; 5,1-7)

L.: Leitura dos Atos dos Apóstolos.
Naqueles dias, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: “O Deus de Abraão, de
Isaac, de Jacó, o Deus de nossos antepassados glorificou o seu servo
Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava
decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o Santo e o Justo, e pedistes a
libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o
ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. E agora, meus
irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes.
Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de
todos os profetas: que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos,
portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados”.
Palavra do Senhor.
T.: Graças a Deus.
Salmo:3
R.: Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face!
L.: Quando eu chamo, respondei-me, *
ó meu Deus, minha justiça!
Vós que soubestes aliviar-me*
nos momentos de aflição,
atendei-me por piedade *
e escutai minha oração! R.:
L.: Compreendei que nosso Deus *
faz maravilhas por seu povo
e que o Senhor me ouvirá, *
quando lhe faço a minha prece. R.:
L.: Muitos há que se perguntam: *
“Quem nos dá felicidade?”
Sobre nós fazei brilhar *
o esplendor de vossa face! R.:
L.: Eu tranquilo vou deitar-me *
e na paz logo adormeço,
pois só vós, ó Senhor Deus, *
dais segurança à minha vida! R.:
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Segunda Leitura:

(1Jo 2,1-5a)

L.: Leitura da Primeira Carta de São João.
Meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. No entanto, se alguém
pecar, temos junto do Pai um Defensor: Jesus Cristo, o Justo. Ele é a vítima
de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos
pecados do mundo inteiro. Para saber que o conhecemos, vejamos se
guardamos os seus mandamentos. Quem diz: “Eu conheço a Deus”, mas
não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele.
Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente
realizado”. Palavra do Senhor.
T.: Graças a Deus.
Aclamação ao Evangelho:4
T.: Aleluia, aleluia, aleluia! (bis)

(Lc 24,32)

Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura.
Fazei o nosso coração arder, quando nos falardes.
EVANGELHO:
(Lc 24,35-48)
L.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas
T.: Glória a vós, Senhor.
L.: Naquele tempo, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no
caminho, e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam
falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: “A paz
esteja convosco!” Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que
estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: “Por que estais preocupados,
e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés: sou
eu mesmo! Tocai em mim e vede! Um fantasma não tem carne nem ossos,
como estais vendo que eu tenho”. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as
mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito
alegres e surpresos. Então Jesus disse: “Tendes aqui alguma coisa para
comer?” Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante
deles. Depois disse-lhes: “São estas as coisas que vos falei quando ainda
estava convosco: era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre
mim na lei de Moisés, nos Profetas e nos Salmos”. Então Jesus abriu a
inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras, e lhes disse:
“Assim está escrito: ‘O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro
dia e, no seu nome, serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a
todas as nações, começando por Jerusalém’. Vós sereis testemunhas de
tudo isso”. Palavra da Salvação.
T.: Glória a vós, Senhor.
(Pequeno momento de silêncio, meditação ou partilha da Palavra)

Profissão de fé:
D.: Professemos a nossa fé:
T.: Creio em Deus Pai, todo-poderoso, criador do céu e da terra; e em
Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo
poder do Espírito Santo; nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio
Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado; desceu à mansão dos
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mortos; ressuscitou ao terceiro dia; subiu aos céus; está sentado à
direita de Deus Pai todo-poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e
os mortos. Creio no Espírito Santo, na santa Igreja católica, na
comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da
carne, na vida eterna. Amém.

A DEUS SE ELEVA A NOSSA PRECE
D.: Confiando no amor de Deus, que ressuscitou Jesus Cristo dentre os
mortos, elevemos a Deus Pai as nossas súplicas, rezando (ou cantando)
juntos:
T.: Senhor, escutai a nossa prece!
L.: Senhor, nós vos pedimos pela Igreja, para que anuncie com coragem o
Cristo Ressuscitado e denuncie todo o sistema que mata. Rezemos.
T.: Senhor, escutai a nossa prece!
L.: Senhor, nós vos pedimos por todos os povos do mundo, para que
sejam cuidados com responsabilidade e justiça por aqueles que os
governam. Rezemos.
T.: Senhor, escutai a nossa prece!
L.: Senhor, fortalecei e protegei os missionários, evangelizadores e
catequistas, para que a exemplo dos apóstolos, testemunhem, até os
confins da terra, a Boa Nova. Rezemos.
T.: Senhor, escutai a nossa prece!
L.: Senhor dos vivos, encorajai nossos irmãos as irmãs que sofrem nos
hospitais e que possam encontrar na vossa páscoa, esperança e ânimo.
Rezemos.
T.: Senhor, escutai a nossa prece!
L.: Senhor, concedei a todos os nossos irmãos e irmãs que partiram desta
vida, o descanso eterno. Rezemos.
T.: Senhor, escutai a nossa prece!
D.: Tudo isso, vos pedimos, ó Pai, por Cristo, nosso Senhor.
T.: Amém.
D.: Rezemos, com amor e confiança, a oração que o Senhor Jesus nos
ensinou:
T.: Pai nosso...

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS
D.: Deus, que pela ressurreição de seu Filho único nos destes a graça da
redenção e nos adotastes como filhos e filhas, nos conceda a alegria de sua
bênção.
T.: Amém.
D.: Aquele que por sua morte, nos deu a eterna liberdade nos conceda, por
sua graça, a herança eterna.
T.: Amém.
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D.: E, vivendo agora retamente, possamos no céu unir-nos a Deus, para o
qual, pela fé, já ressuscitamos no batismo.
T.: Amém.
D.: Abençoe-nos, Deus todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
T.: Amém.
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!
Sugestão de Canto:5
1. Glória a Cristo ressuscitado, nosso irmão, Redentor! Aleluia, Aleluia!
2. Dentre os mortos ressuscitou, nosso Cordeiro Pascal! Aleluia, Aleluia!
3. Rei da vida, ressuscitado, reina vivo entre nós! Aleluia, Aleluia!
4. Exultemos de alegria, nós e os anjos do céu! Aleluia, Aleluia!
5. Anunciemos jubilosos a vitória do Rei! Aleluia, Aleluia!
6. Adornada, canta a Igreja, entre tantos fulgores! Aleluia, Aleluia!
7. Aleluia! Exultem os homens: Cristo ressuscitou! Aleluia, Aleluia!
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