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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL  

Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB 

  

 

 

CELEBRAR EM FAMÍLIA  

4º DOMINGO DA PÁSCOA 

25 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 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 o Dia do Senhor com nossas famílias. 

Escolha em sua casa um local adequado para celebrar e rezar juntos. 
Prepare sua Bíblia com os textos a serem proclamados, 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 exercerá os ministérios de “dirigente” (D) da celebração – 

pode ser o pai ou a mãe – e de leitor ou leitora (L). Onde aparece (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 

Canto:1 

O 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! 

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! 

3. O Cristo, nossa Páscoa, se imolou. Seu sangue da morte nos livrou; 
Incólumes o mar atravessamos e à Terra Prometida caminhamos. 

 

D.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
T.: Amém. 
D.: A graça e a paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do 

Pai e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. 
T.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 

D.: Celebramos hoje, no Quarto Domingo da Páscoa – domingo do Bom 
Pastor – o Dia mundial de oração pelas vocações. O nosso Bom Pastor é 
o Cordeiro Pascal, imolado por nós e que vai à nossa frente na 

caminhada rumo ao céu. 

D.: A salvação é continuamente oferecida à humanidade, até a formação 
de um único rebanho reunido no nome de Jesus, o Bom Pastor. 

Confiantes em sua misericórdia, imploremos o perdão. 

(Breve momento de silêncio.) 

Canto:2 

Senhor, que viestes para perdoar, não para condenar, tende piedade de 
nós. /:Senhor, tende piedade de nós! Tende piedade de nós! Piedade 
de nós!:/ 

Cristo, que vos alegrais pelo pecador que se arrepende, tende piedade 
de nós. /:Cristo, tende piedade de nós! Tende piedade de nós! 

Piedade de nós!:/ 

Senhor, que muito perdoais a quem muito ama, sois misericórdia, tende 
piedade de nós. /:Senhor, tende piedade de nós! Tende piedade de 

nós! Piedade de nós!:/ 

D.: Deus todo poderoso, tenha compaixão de nós perdoe os nossos 

pecados e nos conduza à vida eterna. T.: Amém. 

                                           
1 https://www.youtube.com/watch?v=IHHRiq9Hpsk 
2 https://www.youtube.com/watch?v=x5sfnrdAUV8 

https://www.youtube.com/watch?v=IHHRiq9Hpsk
https://www.youtube.com/watch?v=x5sfnrdAUV8


3 

Pode ser cantado3. 

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. (Pausa para oração silenciosa.) Deus eterno e todo 

poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o 
rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do Pastor. 
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 4,8-12) 

L.: Leitura Atos dos Apóstolos. 

Naqueles dias: Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: “Chefes do povo e 
anciãos: hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem a um 
enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo todos vós e 

todo o povo de Israel: é pelo nome de Jesus Cristo, de Nazaré, – aquele 
que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos – que este 
homem está curado, diante de vós. Jesus é a pedra, que vós, os 

construtores, desprezastes, e que se tornou a pedra angular. Em 
nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome 

dado aos homens pelo qual possamos ser salvos”. Palavra do Senhor. 
T.: Graças a Deus. 

Salmo4 (Sl 117,1.8-9.21-23.26.28cd.29) 

T.: A pedra que os pedreiros rejeitaram, 
tornou-se agora a pedra angular. 

L.: Dai graças ao Senhor, porque ele é bom! 

Eterna é a sua misericórdia! 
É melhor buscar refúgio no Senhor,* 
do que pôr no ser humano a esperança; 

é melhor buscar refúgio no Senhor,* 
do que contar com os poderosos deste mundo!' R. 

                                           
3 https://www.youtube.com/watch?v=_6ETrsZG8yg 
4 https://www.youtube.com/watch?v=6gI_FpFTEZg 

https://www.youtube.com/watch?v=_6ETrsZG8yg
https://www.youtube.com/watch?v=6gI_FpFTEZg
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T.: A pedra que os pedreiros rejeitaram, 

tornou-se agora a pedra angular. 

L.: Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes* 
e vos tornastes para mim o Salvador! 

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! R. 

L.: Bendito seja, em nome do Senhor,* 

aquele que em seus átrios vai entrando! 
Vós sois meu Deus, eu vos bendigo e agradeço!* 
Vós sois meu Deus, eu vos exalto com louvores! 

Dai graças ao Senhor, porque ele é bom!* 
Eterna é a sua misericórdia! R. 

Segunda leitura: (1Jo 3,1-2) 

L.: Leitura da Primeira Carta de São João. 
Caríssimos: Vede que grande presente de amor o Pai nos deu: de 

sermos chamados filhos de Deus! E nós o somos! Se o mundo não nos 
conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos 
filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos! Sabemos 

que, quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque o 
veremos tal como ele é. Palavra do Senhor. 

T.: Graças a Deus. 

Aclamação ao Evangelho:5 (Jo 10,14) 

T.: Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
Eu sou o bom pastor, diz o Senhor; 

eu conheço minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. 

EVANGELHO Jo 10,11-18 

L.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João 

Naquele tempo, disse Jesus: “Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a 
vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das 

ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca 
e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as 
ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e elas me 

conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou 
minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são 

deste redil: também a elas devo conduzir; escutarão a minha voz, e 
haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, 
porque dou a minha vida, para depois recebê-la novamente. Ninguém 

tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo; tenho poder de entregá-la 

                                           
5 https://www.youtube.com/watch?v=tHPXFc5GbWA 

https://www.youtube.com/watch?v=tHPXFc5GbWA
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e tenho poder de recebê-la novamente; esta é a ordem que recebi do 

meu Pai”. Palavra da Salvação. 
T.: Glória a vós, Senhor. 

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

D.: Em unidade com todo o rebanho do Senhor, a Igreja, espalhado em 
pela a terra inteira, neste dia da Ressurreição, professemos a 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.: O Bom Pastor é solícito por todos: por quem já está em seu redil e 
por quem ainda não o encontrou. Em seu nome, nome de salvação, 

elevemos ao Pai a nossa intercessão pela Igreja e por toda a família 
humana: 

T.: Ouvi, ó nosso Salvador! 

1. Senhor, sustentai todas as pessoas que, com os mesmos 

sentimentos de Jesus, se empenham pela unidade do seu rebanho, vos 
pedimos: 
T.: Ouvi, ó nosso Salvador! 

2. Senhor, dai ao Papa, aos Bispos, aos presbíteros, serem fiéis 

anunciadores da voz do Bom Pastor, de quem são sinal, vos pedimos: 
T.: Ouvi, ó nosso Salvador! 

3. Senhor, fazei que realizemos as obras do vosso amor, 
manifestando ao mundo a nossa divina filiação, vos pedimos: 
T.: Ouvi, ó nosso Salvador! 

4. Senhor, transformai em fé viva o anúncio do Evangelho nos 
corações que escutam a voz do Bom Pastor, vos pedimos: 
T.: Ouvi, ó nosso Salvador! 

D.: Formados pelo Evangelho do Filho, na força do Espírito Santo, 

ousamos dizer ao Pai: 
T.: Pai nosso… 
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INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 

D.: Confirmai, ó Deus, os nossos corações e fortalecei-nos com a vossa 

graça, para que sejamos fiéis na oração e sinceros no amor fraterno. 
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. 

 
Canto opcional:6 
Vós sois meu pastor, ó Senhor: nada me faltará se me conduzis. 

1. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu 
me desalterei. 

2. No vale das sombras o mal é vão temer. Se vos tenho ao meu lado, 
por que desfalecer? 

3. Pusestes minha mesa para o festim real. Ungistes-me a cabeça com 
óleo divinal. 

4. Transborda em minha taça um misterioso vinho, consolo e alimento 
ao longo do caminho. 

5. A luz e a graça vossa, sem fim me seguirão. E o céu em recompensa, 

um dia me darão. 

 

 

 

Conheça a mensagem do Papa Francisco para este domingo, o 58º Dia 
Mundial de Oração pelas Vocações:  

http://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/vocations/document
s/papa-francesco_20210319_58-messaggio-giornata-mondiale-vocazioni.html 

 

                                           
6 https://www.youtube.com/watch?v=9E_O9fYSsjw 

http://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/vocations/documents/papa-francesco_20210319_58-messaggio-giornata-mondiale-vocazioni.html
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/vocations/documents/papa-francesco_20210319_58-messaggio-giornata-mondiale-vocazioni.html
https://www.youtube.com/watch?v=9E_O9fYSsjw

