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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL  

Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB 
  

 

 

CELEBRAR EM FAMÍLIA  
6º DOMINGO DA PÁSCOA  
09 DE MAIO DE 2021 

DIA DAS MÃES 

 
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 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 vaso com flores, um 

crucifixo, uma imagem ou ícone de Nossa Senhora e uma vela a ser acesa 
no momento da celebração. 

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 substituídos por outros, levando em 

consideração o Tempo Litúrgico que estamos vivendo). 
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CELEBRAÇÃO 
 

O SENHOR NOS REÚNE 
 
Canto1: 
 
Anunciai com gritos de alegria, 

proclamai aos confins de toda 

terra: o Senhor nos libertou, 

aleluia. O Senhor nos libertou, 

aleluia! 

 

1. A escuridão passou... A luz do 

sol surgiu. O Cristo, nosso irmão, 

seu povo redimiu! 

 

 

2. A nova lei do amor conduz o 

povo seu. Vivendo a lei do amor 

por todos nós se deu! 

 

3. Por sua Ressurreição, 

cantamos seu amor, libertos do 

poder, das garras do opressor. 

 

 

  
D.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

T.: Amém. 
D.: “Amai-vos uns aos outros como eu vos amei”. É o amor do 
Ressuscitado que nos envia à missão e nos convida a multiplicar seu 

amor para que nossa alegria seja completa. 
T.: Bendito, bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo.  
 

D.: Somos chamados a provar que Deus é amor e que, aderindo a Ele, 
aprendemos a amar e a transformar-se em amor pois não foi em vão que 

Cristo amou a todos os homens e mulheres.  
T.: Eu vos dou um novo mandamento: “que vos ameis uns aos outros 
assim como eu vos amei”, diz o Senhor.  

 
D.: O amor fundado em Jesus Cristo supera as divergências, anula as 
distâncias, elimina o egoísmo, as rivalidades e as discórdias. Nos convida 

a sonhar um mundo melhor e mais humano. 
T.:  Amar como Jesus amou. Pensar como Jesus pensou. Viver como 

Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria. E 
ao chegar o fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. 
 

D.: O amor de Deus atinge o homem através de Cristo. É Jesus quem 
derrama nos homens o amor do Pai, amando-os com o mesmo amor com 

que o Pai o ama. Façamos nosso exame de consciência pelas vezes que 
não permanecemos no seu amor e não observamos seu mandamento: 

 

(Breve momento de silêncio) 
 

                                                           
1 https://www.youtube.com/watch?v=iOVLScrNFMg  

https://www.youtube.com/watch?v=iOVLScrNFMg
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D.: Senhor, que viestes, não para condenar, mas para perdoar, tende 

piedade de nós. 
T.: Senhor, tende piedade de nós. 

D.: Cristo, que vos alegrais pelo pecador arrependido, tende piedade de 
nós. 
T.: Cristo, tende piedade de nós. 

D.: Senhor, que muito perdoais a quem muito ama, 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. 

 
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. 

 
D.: Oremos. (pequeno silêncio) Senhor Deus que tudo podeis, ajudai-nos, 
nestes dias, a celebrar com fervor o Cristo ressuscitado. E fazei que o 

mundo veja que esta fé e esta esperança põem mais luz na caminhada e 
transformam a nossa vida. 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 10,25-26.34-35.44-48) 
 

L.: Leitura dos Atos dos Apóstolos 

Quando Pedro estava para entrar em casa, Cornélio saiu-lhe ao 
encontro, caiu a seus pés e se prostrou. Mas Pedro levantou-o, 

dizendo: “Levanta-te. Eu também sou apenas um homem”. Então, 
Pedro tomou a palavra e disse: “De fato, estou compreendendo que 

Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, ele aceita 
quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que 
pertença. Pedro estava ainda falando, quando o Espírito Santo 
desceu sobre todos os que ouviam a palavra. Os fiéis de origem 

judaica, que tinham vindo com Pedro, ficaram admirados de que o 
dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre os pagãos. 
Pois eles os ouviam falar e louvar a grandeza de Deus em línguas 
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estranhas. Então Pedro falou: “Podemos, por acaso, negar a água 

do batismo a estas pessoas que receberam, como nós, o Espírito 
Santo?” E mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. 
Eles pediram, então, que Pedro ficasse alguns dias com eles. 
Palavra do Senhor. 
T.: Graças a Deus. 

 
Salmo:2                 (Sl 97) 
 

R.: O Senhor fez conhecer a salvação 
e revelou sua justiça às nações. 
 

L.: Cantai ao Senhor Deus um canto novo, 
porque ele fez prodígios! 

Sua mão e o seu braço forte e santo 
alcançaram-lhe a vitória. R. 
 

L.: O Senhor fez conhecer a salvação, 
e às nações, sua justiça; 
recordou o seu amor sempre fiel 

pela casa de Israel. R. 
 

L.: Os confins do universo contemplaram 
a salvação do nosso Deus. 
Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira 

alegrai-vos e exultai! R. 
 
Segunda leitura:               (1Jo 4, 7-10) 

L.: Leitura da Primeira Carta de São João. 
Caríssimos: Amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus e 
todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama, 

não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor 
de Deus se manifestou entre nós: Deus enviou o seu Filho único ao 
mundo, para que tenhamos vida por meio dele. Nisto consiste o amor: 

não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e enviou o 
seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Palavra do 

Senhor. 
T.: Graças a Deus. 

 
Aclamação ao Evangelho:3         (Jo 14,23) 
T.: Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
 

Quem me ama realmente guardará minha palavra, 
e meu Pai o amará, e a ele nós viremos. 

 

                                                           
2 https://www.youtube.com/watch?v=SAdfYMliI4Q 
3 https://www.youtube.com/watch?v=KlImXaLTaSA 

https://www.youtube.com/watch?v=SAdfYMliI4Q
https://www.youtube.com/watch?v=KlImXaLTaSA
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EVANGELHO:                 (Jo 15, 9-17) 

L.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João 
Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: “Como meu Pai me amou, 

assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os 
meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu 
guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos 

disse isso, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja 
plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como 
eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida 

pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já 
não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu 

vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu 
Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos 
designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. 

O que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo concederá. Isto é o 
que vos ordeno: amai-vos uns aos outros”. Palavra da Salvação. 

T.: Glória a vós, Senhor. 
 

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

 
D.: Vamos professar juntos 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 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.: “Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim”. 
Confiantes rezemos.  
 

T.: Pai Santo, ouvi-nos. 
 

L.: Pai Santo, que a vossa Igreja possa ser fiel ao seu amor transmitido 
pelo seu Filho, em gestos concretos da vida, oremos. 
 

L.: Pai Santo, que os ministros da vossa Igreja possam, por meio de suas 
ações, transmitir o quanto somos amados e queridos em seu coração 
paterno-materno, oremos.  

 
L.: Pai Santo, que possamos ser amorosos e solidários com os mais 

necessitados de esperança em seus momentos de dificuldades, 
particularmente todas as mães que enfrentam desafios, aquelas que 
perderam seus filhos nesta pandemia, oremos.  
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L.: Pai Santo, que as famílias possam experimentar seu amor e sentir seu 

cuidado para com elas, oremos.  
 

L.: Pai Santo, neste dia queremos lembrar de todas as mães que são a 
expressão de seu divino amor para conosco, que elas se sintam 
respeitadas e reconhecidas por esta vocação, oremos.  

 
L.: Pai Santo, acolhei junto de vós todos nossos irmãos falecidos e 
especialmente nossas mães já falecidas, concedei-lhes a alegria de 

contemplar-vos face a face no céu, oremos. 
 

(Preces espontâneas...) 
 

D.: Continuemos nossa oração pedindo a vinda do Reino de Deus: 

T.: Pai nosso... 
 

 

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 
 

D.: Ó Deus, que vossa família sempre se alegre pela celebração dos vossos 

mistérios e colha os frutos de sua redenção. Por Cristo, nosso Senhor 
T.: Amém. 
 

D.: Abençoe-nos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. 
T.: Amém. 

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

 
Pode concluir-se com a oração: 

 

Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova! 
Tarde demais eu te amei! 
Eis que habitavas dentro de mim e eu te procurava fora! 
Eu, disforme, lançava-me sobre as belas formas das tuas criaturas. 
Estavas comigo, mas eu não estava contigo. Retinham-me longe de ti as 
tuas criaturas, que não existiriam se em ti não existissem. 
Tu me chamaste, e teu grito rompeu a minha surdez. 
Fulguraste e brilhaste e tua luz afugentou minha cegueira. 
Espargiste tua fragrância e, respirando-a, suspirei por ti. 
Eu te saboreei, e agora tenho fome e sede de ti. 

Tu me tocaste, e agora ardo no desejo de tua paz. 
(Santo Agostinho) 

 

 
 

 
 
 

https://www.pensador.com/autor/santo_agostinho/
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Sugestões de Canto Final: 

 
A) 4 

Maria, ó Mãe cheia de graça 
Maria, protege os filhos teus 
Maria, Maria, 

Nós queremos contigo estar nos céus 
 
1. Aqui servimos a Igreja de teu Filho 

Sob o teu Imaculado Coração 
Dá-nos a bênção, e nós faremos 

Da nossa vida uma constante oblação 
 
2. A nossa vida é feita de esperança 

Paz e flores nós queremos semear 
Felicidade somente alcança 

Quem cada dia se dispõe a caminhar 
 
3. Ah! Quem me dera poder estar agora 

Festejando lá no céu nosso Senhor 
Mas sei que chega a minha hora 
E, então, feliz, eu cantarei o seu louvor 

 
B)5 

Mãezinha do céu, eu não sei rezar 
Eu só sei dizer: Eu quero te amar 
 

Azul é teu manto, branco é teu véu 

Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. 

Mãezinha do céu, mãe do puro amor, 
Jesus é teu filho, eu também o sou 

 

Mãezinha do céu, vou te consagrar 
A minha inocência: guarda sem cessar 
 

Mãezinha do céu, em tua proteção 
Oh guarda meus pais e a todos meus irmãos 

 

                                                           
4 https://www.youtube.com/watch?v=m9Mblf6TrpE 
5 https://www.youtube.com/watch?v=A2mcK5XTCp0 

https://www.youtube.com/watch?v=m9Mblf6TrpE
https://www.youtube.com/watch?v=A2mcK5XTCp0

