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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). 

 

 

 
 

 

 



CELEBRAÇÃO 

 

O SENHOR NOS REÚNE 
 

Canto:1 
 
Eu sou a videira, meu Pai é o agricultor. 

Vós sois os ramos, permanecei no meu amor! 

 

1. Para dar muito fruto: permanecei no meu amor. 

Para dar amor puro: permanecei no meu amor. 

Como ramos aos troncos: permanecei em mim! 

 

2. Para amar sem medida: permanecei no meu amor. 

Para dar vossas vidas: permanecei no meu amor. 

Para ser meus amigos: permanecei em mim! 

 

3. Para ver o caminho: permanecei no meu amor. 

Para ver a verdade: permanecei no meu amor. 

Para ter sempre a vida: permanecei em mim! 

 

 

D.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
T.: Amém. 
D.: O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e 

a constância de Cristo, esteja conosco. 
T.: Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo.  

 
D.: O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da Palavra, nos chama a 
conversão. Reconheçamos os nossos pecados e invoquemos com 

confiança a 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.  
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. 

                                                           
1 https://youtu.be/WIehRHQDr_k 

https://youtu.be/WIehRHQDr_k


D.: Deus de infinita misericórdia, veja nosso coração arrependido, tenha 

piedade de nós e nos faça participar um dia das alegrias da 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. 

(OU, se preferir, o Hino de Louvor pode ser cantado)
 
Glória a Deus lá nos céus2  

e paz na terra aos seus! 
 
1. Glória a Deus nos altos céus!  

Paz na terra a seus amados! 
A vós louvam, Rei celeste, 

os que foram libertados! 
 
2. Deus e Pai, nós vos louvamos, 

Adoramos, bendizemos; 
damos glória ao vosso nome, 
vossos dons agradecemos. 

 
3. Senhor nosso, Jesus Cristo, 

Unigênito do Pai, 
Vós de Deus Cordeiro Santo, 
nossas culpas perdoai! 

 
4. Vós, que estais junto do Pai, 

como nosso intercessor, 
acolhei nossos pedidos, 
atendei nosso clamor! 

 
5. Vós somente sois o Santo, 
o Altíssimo, o Senhor, 

com o Espírito Divino, 
de Deus Pai no esplendor! 

 
D.: Oremos. (pequeno silêncio) Ó Deus, Pai de bondade, que nos 
redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no 
                                                           
2 https://www.youtube.com/watch?v=_vWAf2GGi2c 

https://www.youtube.com/watch?v=_vWAf2GGi2c
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Cristo a liberdade verdadeira e a herança eterna. 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 9,26-31) 

L.: Leitura dos Atos dos Apóstolos.  

Naqueles dias, Saulo chegou a Jerusalém e procurava juntar-se aos 

discípulos. Mas todos tinham medo dele, pois não acreditavam que ele 

fosse discípulo. Então Barnabé tomou Saulo consigo, levou-o aos 

apóstolos e contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho, 

como o Senhor lhe havia falado e como Saulo havia pregado, em nome 

de Jesus, publicamente, na cidade de Damasco. Daí em diante, Saulo 

permaneceu com eles em Jerusalém e pregava com firmeza o nome do 

Senhor. Falava também e discutia com os judeus de língua grega, mas 

eles procuravam matá-lo. Quando ficaram sabendo disso, os irmãos 

levaram Saulo para Cesaréia, e daí o mandaram para Tarso. A Igreja, 

porém, vivia em paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria. Ela 

consolidava-se e progredia no temor do Senhor e crescia em número 

com a ajuda do Espírito Santo. Palavra do Senhor. 

T.: Graças a Deus. 
 

Salmo:3:                (Sl 21) 
 
T.: Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia! 

 
L.: Sois meu louvor em meio à grande assembleia; 

cumpro meus votos ante aqueles que vos temem! 

Vossos pobres vão comer e saciar-se, 

os que procuram o Senhor o louvarão: 

“Seus corações tenham a vida para sempre!” R. 

 

L.: Lembrem-se disso os confins de toda a terra, 

para que voltem ao Senhor e se convertam,  

e se prostrem, adorando, diante dele 

todos os povos e as famílias das nações. 

Somente a ele adorarão os poderosos, 

e os que voltam para o pó o louvarão. R. 

 

L.: Para ele há de viver a minha alma, 

toda a minha descendência há de servi-lo; 

                                                           
3https://www.youtube.com/watch?v=jUU6sr4c4kg 

https://www.youtube.com/watch?v=jUU6sr4c4kg
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às futuras gerações anunciará 

o poder e a justiça do Senhor; 

ao povo novo, que há de vir, ela dirá: 

“Eis a obra que o Senhor realizou!” R. 

 

Segunda leitura:                                                                (1Jo 3,18-24) 

L.: Leitura da Primeira Carta de São João. 

Filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de 

verdade! Aí está o critério para saber que somos da verdade e para 

sossegar diante dele o nosso coração, pois, se o nosso coração nos 

acusa, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as 

coisas. Caríssimos, se o nosso coração não nos acusa, temos confiança 

diante de Deus. E qualquer coisa que pedimos recebemos dele, porque 

guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu 

agrado. Este é o seu mandamento: que creiamos no nome do seu Filho, 

Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, de acordo com o 

mandamento que ele nos deu. Quem guarda os seus mandamentos 

permanece com Deus e Deus permanece com ele. Que ele permanece 

conosco, sabemo-lo pelo Espírito que ele nos deu. Palavra do Senhor. 

T.: Graças a Deus. 

 

Aclamação ao Evangelho:4       (Jo 15,4s) 
 
Aleluia, aleluia, aleluia! 

Aleluia, aleluia, aleluia! 

Ficai em mim, e eu em vós hei de ficar, diz o Senhor;  

quem em mim permanece, esse dá muito fruto. 

 
EVANGELHO:         (Jo 15,1-8) 
L.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. 
Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: “Eu sou a videira 

verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá 

fruto ele o corta; e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê 

mais frutos ainda. Vós já estais limpos por causa da palavra que eu vos 

falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não 

pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim 

também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu 

sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, 

esse produz muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer. Quem não 

permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais 

ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes 

em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes 

                                                           
4 https://www.youtube.com/watch?v=rHp7C3wIGJE 

https://www.youtube.com/watch?v=rHp7C3wIGJE
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e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado: que deis muito fruto e vos 

torneis meus discípulos. Palavra da Salvação. 

T.: Glória a vós, Senhor. 

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

 
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 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.: Irmãos e irmãs, sem Cristo nada podemos fazer. Ele permanece 

conosco e nele devemos permanecer. Apresentemos ao Pai as nossas 
preces.  
T.: Senhor, pelo vosso Filho que não nos abandona, escutai-nos! 

L.: Pela Igreja, para que sempre saiba discernir os sinais dos tempos e 

anuncie com coragem o Evangelho da conversão e da paz. Rezemos! 

T.: Senhor, pelo vosso Filho que não nos abandona, escutai-nos! 

L.: Pelo nosso País, para que sejam recuperados os valores éticos, a 

dignidade humana deixe de ser ferida e o respeito às diferenças seja 

incentivado por cada cidadão. Rezemos! 

T.: Senhor, pelo vosso Filho que não nos abandona, escutai-nos! 
L.: Pelos pobres de Cristo que passam fome neste tempo de pandemia, 

para que sejam amados e socorridos. Rezemos. 

T.: Senhor, pelo vosso Filho que não nos abandona, escutai-nos! 

L.: Pela nossa família, que neste momento escuta a vossa Palavra, para 
que tenha forças e criatividade para se manter firme na pertença a 

Cristo, vosso Filho, dando frutos abundantes para renovar o mundo. 
Rezemos! 
T.: Senhor, pelo vosso Filho que não nos abandona, escutai-nos! 

D.: Ó Pai, acolhei nossos pedidos e fortalecei a nossa união com vosso 

Filho Jesus, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo.  
T.: Amém. 

D.: Rezemos, com amor e confiança, a oração que o Senhor Jesus nos 

ensinou: 
T.: Pai nosso... 
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INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 

D.: Deus, que pela ressurreição do seu Filho único nos deu a graça da 
redenção e nos adotou 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. 
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 e Filho e Espírito Santo. 

T.: Amém. 
D.: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. 

T.: Para sempre seja louvado. 
 

Pode concluir-se com a seguinte antífona mariana ou um canto: 
 

D.: Rainha dos céus, alegrai-vos. Aleluia!  
T.: Porque Aquele que merecestes trazer em vosso seio. Aleluia!  
D.: Ressuscitou como disse. Aleluia!  

T.: Rogai por nós a Deus. Aleluia!  
D.: Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria. Aleluia!  

T.: Porque o Senhor ressuscitou, verdadeiramente. Aleluia! 

ou pode ser cantado:5 

Rainha do Céu, alegrai-vos, aleluia, 
pois o Senhor que merecestes 
trazer em vosso seio, aleluia, 

ressuscitou, como disse, aleluia;  
rogai a Deus por nós, aleluia.  

 
Sugestão de Canto:6 

1. Pela alegria que reina em toda parte, na natureza tão cheia de 

esplendor, no ar festivo, nas cores vivas eu sinto a tua e minha Páscoa, 
ó Senhor! 

A Páscoa não é só hoje, a Páscoa é todo dia. Se eu levar o Cristo em 
minha vida tudo será um eterno “aleluia”! 

2. Toda beleza, promessa ou esperança, todo esforço, trabalho e amor, 

tudo é Páscoa, tudo é vida, pois, neste dia o Senhor ressuscitou! 

                                                           
5 https://youtu.be/f_Iuip_8y1Y 
6 https://youtu.be/wGexPuoQzwk 

https://youtu.be/f_Iuip_8y1Y
https://youtu.be/wGexPuoQzwk

