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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). 

 

 
 

A Solenidade de hoje nos convida a partilhar. 

É TEMPO DE CUIDAR!!! 
Partilhe alimentos com alguma família necessitada ou ofereça na 

sua comunidade paroquial!!!  



 

CELEBRAÇÃO 
 

O SENHOR NOS REÚNE 
 

Canto:1     Vinde e Vede (Hino do 15º Congresso Eucarístico Nacional) 
 
Vinde e vede, vinde, 

Ele está no meio de nós, 
Ele está no meio de nós! 
 

1. Como a André e a João que perguntavam: 
Onde moras, Senhor onde é que estás? 

Recebemos da Igreja esta resposta: 
Ele mora entre nós e tem a Paz! 
 

2. Ele, o Cristo, a palavra se fez carne 
E assumiu nossa humana condição: 

Nossa vida viveu e nossas lutas 
E agora entre nós, se dá no pão! 
 

3. Tomai todos, comei, isto é meu Corpo, 
É meu Sangue, tomai, todos bebei! 

Como eu fiz, aprendei, o Amor se entrega: 
Vossa vida entregai, se o Pão comeis! 
 

4. Vive a Igreja da santa Eucaristia, 
Que é a fonte e a meta da missão: 
Fonte de onde ela haure sua força, 

Culminância da Evangelização! 
 

5. Onde dois e outros mais estão reunidos em meu nome, 
Entre eles estarei: 
Até o fim Eu estou sempre convosco, 

Até o fim Eu jamais vos deixarei!
 

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

comunhão do Espírito Santo estejam sempre conosco!  
T.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo! 
 

D.: O Papa Francisco recorda-nos que na solenidade de hoje, na 
fragmentação da vida, o Senhor vem ao nosso encontro nos panos duma 

amorosa fragilidade, que é a Eucaristia. No Pão de vida, o Senhor vem 
visitar-nos fazendo-Se humilde alimento que amorosamente cura a nossa 
memória adoentada de frenesi. 

T.: A Eucaristia é o memorial do amor de Deus.  

                                                           
1 https://www.youtube.com/watch?v=PSQxKi7uGrk 

https://www.youtube.com/watch?v=PSQxKi7uGrk


 

D.: A Eucaristia forma em nós uma memória agradecida, porque nos 

reconhecemos como filhos amados e alimentados pelo Pai; uma 
memória livre, porque o amor de Jesus, o seu perdão, cura as feridas do 

passado e apazigua a recordação das injustiças sofridas e infligidas; uma 
memória paciente, porque sabemos que o Espírito de Jesus permanece 

em nós nas adversidades.  
T.: A Eucaristia encoraja-nos: mesmo no caminho mais acidentado, 
não estamos sozinhos, o Senhor não se esquece de nós e, sempre que 

vamos até Ele, alenta-nos com amor. 
D.: A Eucaristia recorda-nos também que não somos indivíduos, mas um 
corpo. Tal como o povo no deserto recolhia o maná caído do céu e o 
partilhava em família (cf. Ex 16), assim também Jesus, Pão do céu, nos 

convoca para O recebermos: recebê-Lo juntos e partilhá-Lo entre nós.  
T.: Que este Pão de unidade nos cure da ambição de prevalecer sobre 
os outros, da ganância de entesourar para nós mesmos, de fomentar 

discórdias e disseminar críticas; que desperte a alegria de nos 
amarmos sem rivalidades, nem invejas, nem murmurações 

maldizentes. 
 
Ato Penitencial: 

D.: Ao celebrarmos o Dom da Eucaristia, somos convidados a refletir se 
vivemos uma vida Eucarística. O Dom do Senhor que recebemos, deve se 
traduzir no dom de nossa vida oferta aos irmãos. Reconheçamos nossas 

contradições, e, portanto, necessitados da misericórdia de Deus, o 
invoquemos com humildade.  

 
L.: Senhor, perdoai-nos pelas vezes que fechamos o coração aos apelos 
que nos fazeis na Eucaristia e não nos tornamos um convosco. 

T.: Piedade de nós Senhor! 
L.: Senhor, perdoai-nos pelas vezes que, envolvidos em tantas coisas que 
só nos levam a nós mesmos, não valorizamos a vossa presença na Santa 

Eucaristia.  
T.: Piedade de nós Senhor! 

L.: Senhor, perdoai-nos pelas vezes que nos afastamos da Santa 
Eucaristia ou dela nos alimentamos, mas não permitimos que ela 
transforme nossas vidas. 

T.: Piedade de nós Senhor! 
 

D.: Deus Pai de Bondade, perdoe nossos pecados e nos conduza a 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).2 

 

1. Glória a Deus nos altos céus! / 
Paz na terra a seus amados! / A 
Vós louvam, Rei celeste, / os que 

foram libertados! 
  

Glória a Deus, lá nos céus, e paz 
aos seus. Amém! 
  

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) 
Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento nos deixastes o 
memorial de vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o 

mistério do vosso Corpo e do vosso Sangue, que possamos colher 
continuamente os frutos da vossa redenção. Vós, que sois Deus com o 
Pai, na unidade do Espírito Santo. 

T.: Amém. 
 

A VOSSA PALAVRA É A LUZ DOS NOSSOS PASSOS 
 

Primeira Leitura:           (Ex 24,3-8) 

 

L.: Leitura do Livro do Êxodo  
Naqueles dias: Moisés veio e transmitiu ao povo todas as palavras do 
Senhor e todos os decretos. O povo respondeu em coro: 'Faremos tudo o 

que o Senhor nos disse'. Então Moisés escreveu todas as palavras do 
Senhor. Levantando-se na manhã seguinte, ergueu ao pé da montanha 

um altar e doze marcos de pedra pelas doze tribos de Israel. Em seguida, 
mandou alguns jovens israelitas oferecer holocaustos e imolar novilhos 
como sacrifícios pacíficos ao Senhor. Moisés tomou metade do sangue e 

o pôs em vasilhas, e derramou a outra metade sobre o altar. Tomou 
depois o livro da aliança e o leu em voz alta ao povo, que respondeu: 
'Faremos tudo o que o Senhor disse e lhe obedeceremos'. Moisés, então, 

com o sangue separado, aspergiu o povo, dizendo: 'Este é o sangue da 
aliança, que o Senhor fez convosco, segundo todas estas palavras'. 

Palavra do Senhor. T.: Graças a Deus. 

                                                           
2 https://www.youtube.com/watch?v=03PejBFnRi4 

https://www.youtube.com/watch?v=03PejBFnRi4


 

Salmo:3            (Sl 115,12-13.15.16bc.17-18 (R. 13)) 

 
R.: Elevo o cálice da minha salvação, 

invocando o nome santo do Senhor. 
 
L.: Que poderei retribuir ao Senhor Deus* 

por tudo aquilo que ele fez em meu favor? 
Elevo o cálice da minha salvação,* 
invocando o nome santo do Senhor. R. 

 
L.: É sentida por demais pelo Senhor* 

a morte de seus santos, seus amigos. 
Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, 
que nasceu de vossa serva;* 

mas me quebrastes os grilhões da escravidão! R. 
 

L.: Por isso oferto um sacrifício de louvor,* 
invocando o nome santo do Senhor. 
Vou cumprir minhas promessas ao Senhor* 

na presença de seu povo reunido. R. 
 
Segunda Leitura:        (Hb 9,11-15) 

 
Leitura da Carta aos Hebreus  

Irmãos: Cristo veio como sumo-sacerdote dos bens futuros. Através de 
uma tenda maior e mais perfeita, que não é obra de mãos humanas, isto 
é, que não faz parte desta criação, e não com o sangue de bodes e 

bezerros, mas com o seu próprio sangue, ele entrou no Santuário uma 
vez por todas, obtendo uma redenção eterna. De fato, se o sangue de 

bodes e touros, e a cinza de novilhas espalhada sobre os seres impuros 
os santifica e realiza a pureza ritual dos corpos, quanto mais o Sangue 
de Cristo, purificará a nossa consciência das obras mortas, para 

servirmos ao Deus vivo, pois, em virtude do espírito eterno, Cristo se 
ofereceu a si mesmo a Deus como vítima sem mancha. Por isso, ele é 
mediador de uma nova aliança. Pela sua morte, ele reparou as 

transgressões cometidas no decorrer da primeira aliança. E, assim, 
aqueles que são chamados recebem a promessa da herança eterna. 

Palavra do Senhor. 
T.: Graças a Deus. 
 

Sequência:4 (Cantada ou recitada)  
 
1. Terra, exulta de alegria, louva teu pastor e guia com teus hinos, tua 

voz, com teus hinos, tua voz.  
2. Tanto possas, tanto ouses, em louvá-lo não repouses: sempre excede 

o teu louvor, sempre excede o teu louvor.  

                                                           
3 https://www.youtube.com/watch?v=9SKV9_djnEg 
4 https://www.youtube.com/watch?v=f9yEGgtfv18 

https://www.youtube.com/watch?v=9SKV9_djnEg
https://www.youtube.com/watch?v=f9yEGgtfv18


 

3. Hoje a Igreja te convida: ao pão vivo que dá vida, vem com ela celebrar, 

vem com ela celebrar. 
4. Este pão, que o mundo creia, por Jesus, na santa ceia, foi entregue 

aos que escolheu, foi entregue aos que escolheu. 
5. Nosso júbilo cantemos, nosso amor manifestemos, pois transborda o 
coração, pois transborda o coração.  

6. Quão solene a festa, o dia, que da santa Eucaristia nos recorda a 
instituição, nos recorda a instituição.  
7. Novo Rei e nova mesa, nova Páscoa e realeza, foi-se a Páscoa dos 

judeus, foi-se a Páscoa dos judeus. 
8. Era sombra o antigo povo, o que é velho cede ao novo, foge à noite, 

chega a luz, foge à noite, chega a luz.  
9. O que o Cristo fez na ceia, manda à Igreja que o rodeia repeti-lo até 
voltar, repeti-lo até voltar.  

10. Seu preceito conhecemos: pão e vinho consagremos para a nossa 
salvação, para a nossa salvação. 

 
Aclamação ao Evangelho:5 
 
Aleluia! Aleluia! Aleluia! 
Aleluia! Aleluia! (bis) 
 

Eu sou o pão vivo descido do céu; 
quem deste pão come, sempre há de viver. 

 
EVANGELHO         (Mc 14,12-16.22-26) 
 

L.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. 
No primeiro dia dos Ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os 

discípulos disseram a Jesus: 'Onde queres que façamos os preparativos 
para comeres a Páscoa?' Jesus enviou então dois dos seus discípulos e 
lhes disse: 'Ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá 

ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: 'O 
Mestre manda dizer: onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os 
meus discípulos?' Então ele vos mostrará, no andar de cima, uma grande 

sala, arrumada com almofadas. Ali fareis os preparativos para nós!' Os 
discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia 

dito, e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, 
tendo pronunciado a bênção, partiu-o e entregou-lhes, dizendo: 'Tomai, 
isto é o meu corpo'. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, entregou-

lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: 'Isto é o meu sangue, o 
sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos 
digo, não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o 

vinho novo no Reino de Deus'. Depois de terem cantado o hino, foram 
para o monte das Oliveiras. Palavra da Salvação. 

T.: Glória a vós, Senhor. 
 

                                                           
5 https://www.youtube.com/watch?v=tE7ns7NgicE 

https://www.youtube.com/watch?v=tE7ns7NgicE


 

D.: Façamos um pequeno instante de silêncio, cada um pense no que 

toca o seu coração a partir da Palavra que ouvimos.  
 

D.: Com toda a Igreja rezemos nossa profissão de fé:  
T.: Creio em Deus Pai, todo-poderoso, criador do céu e da terra; e em 
Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, (breve inclinação até “da 
Virgem Maria”) 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.: Na Sagrada Eucaristia fazemos a experiência de que o Senhor está 

sempre no meio de nós. Na comunidade que se reúne para celebrar, na 
Palavra que ouvimos e meditamos, no Pão que oferecemos e 
consagramos. O mistério desta presença nos envolve e nos sustenta. Nos 

alimentamos do Pão, recebemos o Corpo e Sangue de Cristo para edificar 
a Igreja, para sermos parte deste Corpo. Ao mesmo tempo temos a missão 

de cuidar de todos, especialmente dos que mais sofrem. Neste dia tão 
importante para nós, elevemos a Deus nosso louvor.  
 

L.1: Te louvamos pela sua presença constante em nossa vida; 
T.: Bendito sejais, Senhor! 

L.2: Te louvamos pela graça de escutar e meditar Vossa Palavra; 
T.: Bendito sejais, Senhor! 
L.1: Te louvamos pela nossa vida; 

T.: Bendito sejais, Senhor! 
L.2: Te louvamos pela nossa Igreja e por nossos pastores; 
T.: Bendito sejais, Senhor! 

L.1: Te louvamos pelo pão de cada dia;  
T.: Bendito sejais, Senhor! 

L.2: Te louvamos pelos gestos de solidariedade e partilha;  
T.: Bendito sejais, Senhor! 
L.2: Te louvamos pelo desejo de eternidade, desejo de céu, que a 

Eucaristia fortalece em nós. 
T.: Bendito sejais, Senhor! 
 

(Espontaneamente a família acrescenta motivos de louvor e gratidão a 
Deus) 

 
D.: Toda a nossa louvação chegue a ti em nome de Jesus, por quem 
oramos com as palavras que ele nos ensinou: 

T.: Pai Nosso que estais nos céus,  
santificado seja o vosso nome; 

venha a nós o vosso reino,  



 

seja feita a vossa vontade, 

assim na terra como no céu; 
o pão nosso de cada dia nos dai hoje; 

perdoai-nos as nossas ofensas, 
assim como nós perdoamos  
a quem nos tem ofendido; 

e não nos deixeis cair em tentação,  
mas livrai-nos do mal. 
Pois vosso é o reino o poder e a glória para sempre. 

 
D.: Vivemos num mundo de guerras, de violências, de exclusão, mas 

alimentamos em nosso coração um único desejo: a Paz. Elevemos as 
nossas mãos e peçamos juntos a paz que vem de Deus: 
T.: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos Apóstolos: Eu vos deixo 

a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a 
fé que anima vossa Igreja; dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a 

unidade. Vós, que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. 
D.: A paz do Senhor esteja sempre conosco! 
T.: O amor de Cristo nos uniu. 

 

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 alimenta com seu Corpo 
e Sangue, nos conceda a alegria de viver já aqui na terra o que esperamos 

em plenitude no céu. Que Ele nos dê sua bênção. Ele que é Pai e Filho e 
Espírito Santo. 
T.: Amém. 

 
Canto: 6 
 

1. Pelas estradas da vida, nunca 
sozinho estás, contigo pelo 

caminho, santa maria vai. 
 
Ó vem conosco, vem caminhar, 

Santa Maria vem. (2x) 
 

2. Se pelo mundo os homens, sem 
conhecer-se vão, não negues 

nunca a tua mão a quem te 
encontrar. 

 
3. Mesmo que digam os homens, 

tu nada podes mudar luta por um 
mundo novo de unidade e paz. 
 

4. Se parecer tua vida inútil 
caminhar, lembra que abres 

caminho, outros te seguirão. 

  

 

Para acessar semanalmente o subsídio “Celebrar em Família” acesse o site 
cnbb.org.br, na aba principal clique em “Formação”, depois “Downloads”, 

ou acesse diretamente o link: https://www.cnbb.org.br/downloads/ 

 

 
                                                           
6 https://www.youtube.com/watch?v=25afgvtqzN0 
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