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

 
 
 

 

CELEBRAR EM FAMÍLIA 
2º DOMINGO DA PÁSCOA 

24 DE ABRIL DE 2022 
Domingo da Divina Misericórdia 

 

 

Escolha em sua casa um local adequado para celebrar e rezar juntos. 
Prepare sua Bíblia com o texto a ser proclamado, um crucifixo, uma vela e 
se tiver um pano branco pode ser colocado no ambiente. 

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 podendo ser trocados por outros, levando em 

consideração o Tempo Litúrgico que estamos vivendo). 
 

 

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/ 

 

 
 

 
Atenção! Este Subsídio CELEBRAR EM FAMÍLIA será oferecido até a 
próxima Solenidade de Pentecostes uma vez que a possibilidade de 

participação presencial nas celebrações, em nossas comunidades, está 
sendo retomada graças à diminuição dos casos de contágio e o crescente 

número de pessoas vacinadas. 

 
 

 

https://www.cnbb.org.br/downloads/
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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, 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! 
 

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). 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=IHHRiq9Hpsk
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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, nossa paz, tende piedade de nós. 

T.: Senhor, tende piedade de nós!  
 

D.: Cristo, nossa Páscoa, tende piedade de nós!  
T.: Cristo, tende piedade de nós!  
 

D.: Senhor, nossa vida, 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. 

                                                      
2 https://www.youtube.com/watch?v=9x6-csk-Egc 

https://www.youtube.com/watch?v=9x6-csk-Egc
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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! 
 
D.: Oremos (Silêncio) Ó Deus de eterna misericórdia, que reacendeis a fé 

do vosso povo na renovação da festa pascal, aumentai a graça que nos 

destes. E fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou, o 

Espírito que nos deu nova vida, e o sangue que nos redimiu 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 5,12-16) 

 
L.: Leitura dos Atos dos Apóstolos.  
Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos 
apóstolos. Todos os fiéis se reuniam, com muita união, no pórtico de 
Salomão. Nenhum dos outros ousava juntar-se a eles, mas o povo 
estimava-os muito. Crescia sempre mais o número dos que aderiam ao 
Senhor pela fé; era uma multidão de homens e mulheres. Chegavam a 
transportar para as praças os doentes em camas e macas, a fim de que, 
quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra tocasse alguns deles. A 
multidão vinha até das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes e 
pessoas atormentadas por maus espíritos. E todos eram curados. Palavra 
do Senhor.  
T.: Graças a Deus. 

 
Salmo:3 Sl 118(117) 
 

Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom!  
Eterna é a sua misericórdia!  
 

1. A casa de Israel agora o diga: *  
“Eterna é a sua misericórdia!”  

A casa de Aarão agora o diga: *  
“Eterna é a sua misericórdia!”  
Os que temem o Senhor agora o digam: *  

“Eterna é a sua misericórdia!”  

                                                      
3 https://www.youtube.com/watch?v=2gNQlFH6ORg 
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2. 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!  
Este é o dia que o Senhor fez para nós, *  
alegremo-nos e nele exultemos!  

 
3. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação, *  

ó Senhor, dai-nos também prosperidade! 
Bendito seja, em nome do Senhor, *  
aquele que em seus átrios vai entrando!  

Desta casa do Senhor vos bendizemos. *  
Que o Senhor e nosso Deus nos ilumine! 

 
Segunda Leitura:           (Ap 1,9-11a.12-13.17-19) 
 

L.: Leitura do Livro do Apocalipse de São João. 
Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, e também no reino e 
na perseverança em Jesus, fui levado à ilha de Patmos, por causa da 
palavra de Deus e do testemunho que eu dava de Jesus. No dia do 
Senhor, fui arrebatado pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, 
como de trombeta, a qual dizia: “O que vais ver, escreve-o num livro”. 
Então voltei-me para ver quem estava falando; e, ao voltar-me, vi sete 
candelabros de ouro. No meio dos candelabros havia alguém semelhante a 
um “filho de homem”, vestido com uma túnica comprida e com uma faixa 
de ouro em volta do peito. Ao vê-lo, caí como morto a seus pés, mas ele 
colocou sobre mim sua mão direita e disse: “Não tenhas medo. Eu sou o 
primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo 
para sempre. Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. Escreve 
pois o que viste, aquilo que está acontecendo e que vai acontecer depois”. 
Palavra do Senhor.  
T.: Graças a Deus. 
 

 
Aclamação ao Evangelho:4                                                              (Jo 20,29) 
 
Aleluia, aleluia, aleluia. 

“Acreditaste, Tomé, porque me viste.  
Felizes os que creram sem ter visto!” 

 
EVANGELHO                                                                           (Jo 20,19-31) 
L.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João.  
T.: Glória a vós, Senhor. 

Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo 
dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus 
entrou e, pondo-se no meio deles, disse: “A paz esteja convosco”. Depois 

dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se 
alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: “A paz esteja 

convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio”. E depois de ter dito 
isso, soprou sobre eles e disse: “Recebei o Espírito Santo. A quem 
perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados; a quem os não 

                                                      
4 https://www.youtube.com/watch?v=f8r2Q3n6LFQ 

https://www.youtube.com/watch?v=f8r2Q3n6LFQ
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perdoardes, eles lhes serão retidos”. Tomé, chamado Dídimo, que era um 
dos doze, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos 
contaram-lhe depois: “Vimos o Senhor!” Mas Tomé disse-lhes: “Se eu não vir 

a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos 
pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei”. Oito dias depois, 
encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava 

com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e 
disse: “A paz esteja convosco”. Depois disse a Tomé: “Põe o teu dedo aqui e 

olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não 
sejas incrédulo, mas fiel”. Tomé respondeu: “Meu Senhor e meu Deus!” 
Jesus lhe disse: “Acreditaste, porque me viste? Bem-aventurados os que 

creram sem terem visto!” Jesus realizou muitos outros sinais diante dos 
discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para 

que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, 
tenhais a vida em seu nome. 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 
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 na presença de Jesus Ressuscitado, que intercede por nós 
junto do Pai, supliquemos: 
T.: Senhor, escutai a nossa prece! 

 
L.: Ó Cristo, vencedor da morte, acende o fogo do teu Espírito em nós que 
proclamamos a tua ressurreição. Rezemos. 

 
L.: Ó Cristo, vida e ressurreição, abençoa os que celebraram os sacramentos 

da iniciação nesta páscoa. Rezemos. 
 
L.: Ó Cristo, Senhor da paz, dá a todos os povos a concórdia, o 

entendimento e o progresso e anima os cristãos na busca da unidade. 
Rezemos. 

 
L.: Senhor dos vivos, confortai e fortalecei os doentes em suas dores e 
sofrimentos e que possam encontrar na vossa páscoa, esperança e ânimo. 

Rezemos. 
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L.: Ó Cristo, 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. 
 

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. 
 
 

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! 
 

 

                                                      
5 https://www.youtube.com/watch?v=BLd8tkLP5O8&list=RDBLd8tkLP5O8&start_radio=1 

https://www.youtube.com/watch?v=BLd8tkLP5O8&list=RDBLd8tkLP5O8&start_radio=1

