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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL  

Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB 
  

 

 

CELEBRAR EM FAMÍLIA  

3º DOMINGO DA PÁSCOA 
1º DE MAIO DE 2022 

 
Escolha em sua casa um local adequado para celebrar e rezar juntos. 
Prepare sua Bíblia com os textos a serem proclamados, um crucifixo, um 

vaso de flores, uma vela para ser acesa no momento da celebração, um 
pouco de água e ramos para aspersão. 

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 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! 

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.: Neste Domingo de Páscoa, imploramos ao Senhor que se renove em 
cada um de nós a graça recebida em nosso batismo e participemos da 

alegria de quem foi batizado na Páscoa. 

Breve momento de silêncio. 

Oração sobre a água: 

D.: Senhor, Pai santo, ponde os vossos olhos sobre nós, remidos pelo 
vosso Filho muito amado e renascidos pelo Batismo na água e no Espírito 
Santo. Que esta água seja para nós uma recordação do nosso batismo e 

nos faça participar da alegria dos que foram batizados na Páscoa. Por 
Cristo, nosso Senhor. 

T.: Amém. 
Quem dirige a oração asperge a si e aos demais presentes. 

                                           

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

https://www.youtube.com/watch?v=IHHRiq9Hpsk
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Hino do Glória 

Pode ser cantado.2 
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. (Silêncio) Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua 

renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a 
condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da 

ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo. 
T.: Amém. 

 
D.: “Esta é a obra do Espírito em nós. Ele “recorda-nos” Jesus e torna-o 
presente a nós” (Papa Francisco). Acolhendo a Palavra que é viva e eficaz, 

invoquemos o Espírito Santo, rezando, uma prece feita pelo Papa 
Francisco: 

T.: “Espírito Santo eu não sei como é o teu rosto, mas sei que és a 

minha força, a minha luz, que és capaz de fazer-me caminhar e 
ensinar-me a rezar: ‘Vem, Espírito Santo’.” 

A VOSSA PALAVRA É A LUZ DOS NOSSOS PASSOS 

Primeira leitura (At 5,27b-32.40b-41) 

L.: Leitura dos Atos dos Apóstolos. 
Naqueles dias: os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao 
Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: “Nós 

tínhamos proibido expressamente que vós ensinásseis em nome de 
Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa 
doutrina. E ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse 

homem!” Então Pedro e os outros apóstolos responderam: “É preciso 
obedecer a Deus, antes que aos homens. O Deus de nossos pais 

ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, 
por seu poder, o exaltou, tornando-o Guia Supremo e Salvador, para dar 
ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos 

testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe 
obedecem.” Então mandaram açoitar os apóstolos e proibiram que eles 

falassem em nome de Jesus, e depois os soltaram. Os apóstolos saíram 

                                           

2 https://www.youtube.com/watch?v=_6ETrsZG8yg 
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do Conselho, muito contentes, por terem sido considerados dignos de 

injúrias, por causa do nome de Jesus. Palavra do Senhor. 
T.: Graças a Deus. 

Salmo:3 (Sl 29 (30)) 

T.: Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes! 

L.: Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes,* 
e não deixastes rir de mim meus inimigos! 

Vós tirastes minha alma dos abismos* 
e me salvastes, quando estava já morrendo! R. 

L.: Cantai salmos ao Senhor, povo fiel,* 

dai-lhe graças e invocai seu santo nome! 
Pois sua ira dura apenas um momento,* 
mas sua bondade permanece a vida inteira; 

se à tarde vem o pranto visitar-nos,* 
de manhã vem saudar-nos a alegria. R. 

L.: Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade!* 

Sede, Senhor, o meu abrigo protetor! 
Transformastes o meu pranto em uma festa,* 

Senhor meu Deus, eternamente hei de louvar-vos! R. 

Segunda leitura (Ap 5,11-14) 

L.: Leitura do Livro do Apocalipse de São João. 
Eu, João, vi e ouvi a voz de numerosos anjos, que estavam em volta do 

trono, e dos Seres vivos e dos Anciãos. Eram milhares de milhares, 
milhões de milhões, e proclamavam em alta voz: “O Cordeiro imolado é 

digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a 
glória e o louvor”. Ouvi também todas as criaturas que estão no céu, na 
terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles existe, e diziam: “Ao 

que está sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor e a honra, a glória e o 
poder para sempre”. Os quatro Seres vivos respondiam: “Amém”, e os 

Anciãos se prostraram em adoração daquele que vive para sempre. 
Palavra do Senhor. 
T.: Graças a Deus. 

Aclamação ao Evangelho: 4 
T.: Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
 

Jesus Cristo ressurgiu, por quem tudo foi criado; 
ele teve compaixão do gênero humano. 

                                           

3 https://www.youtube.com/watch?v=ucUQdwlEajA 
4 https://www.youtube.com/watch?v=HEjVOVu3a5k 

https://www.youtube.com/watch?v=ucUQdwlEajA
https://www.youtube.com/watch?v=HEjVOVu3a5k
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EVANGELHO (Jo 21,1-14) 

L.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. 

Naquele tempo: Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar 
de Tiberíades. A aparição foi assim: Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, 

chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 
outros dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: “Eu vou 
pescar”. Eles disseram: “Também vamos contigo”. Saíram e entraram na 

barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido, e 
Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era 

Jesus. Então Jesus disse: “Moços, tendes alguma coisa para comer?” 
Responderam: “Não”. Jesus disse-lhes: “Lançai a rede à direita da barca, 
e achareis”. Lançaram pois a rede e não conseguiam puxá-la para fora, 

por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus 
amava disse a Pedro: “É o Senhor!” Simão Pedro, ouvindo dizer que era o 
Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros 

discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na 
verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de cem metros. 

Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima, e 
pão. Jesus disse-lhes: “Trazei alguns dos peixes que apanhastes”. Então 
Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia 

de cento e cinquenta e três grandes peixes; e apesar de tantos peixes, a 
rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: “Vinde comer”. Nenhum dos 

discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o 
Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles. E fez a 
mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado 

dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da Salvação. 
T.: Glória a vós, Senhor. 

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

D.: Em unidade com toda a Igreja, neste dia da Ressurreição do Senhor, 
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.: Apresentemos ao Senhor Jesus, nosso mediador, nossas súplicas 
pela Igreja e por toda a família humana: 

T.: Senhor, ouvi-nos! 
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1. Senhor, que sustentastes a comunidade apostólica no anúncio do 

Evangelho, amparai o Papa, os Bispos, presbíteros e diáconos, e todos os 
que se empenham pelo crescimento da Boa Nova, vos pedimos: 
T.: Senhor, ouvi-nos! 

2. Senhor, que recebeis o louvor de toda a criação, aumentai em nós 
e nos governantes das nações a consciência e o cuidado pela Casa 
Comum, vos pedimos: 

3. Senhor, que Ressuscitado pedistes de comer aos apóstolos, ajudai-
nos a saciar os famintos e socorrer os demais necessitados, vos pedimos: 
4. Senhor, reconhecido pelos apóstolos, iluminai por vosso Espírito 

Santo aqueles que ainda não vos conhecem como Deus, para que se 
unam conosco no louvor da Trindade, vos pedimos: 

 
D.: Com as palavras do Filho, na força do Espírito Santo, ousamos dizer 
ao Pai: 

T.: Pai nosso… 

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 

D.: Deus, que pela ressurreição de 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. 
 

Pode concluir-se com a seguinte antífona mariana, que pode ser cantada:5 
 

T.: Alegra-te, Maria! Aleluia, aleluia! 
Maria da alegria! Aleluia, aleluia! 
Dentro de ti carregaste Jesus. Aleluia, aleluia! 

Intercede por nós junto de Deus. Aleluia, aleluia! 

                                           

5 https://www.youtube.com/watch?v=WUXMpLFwvc8 

https://www.youtube.com/watch?v=WUXMpLFwvc8

