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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 
8 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 e uma vela para 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 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 

Sou bom Pastor ovelhas guardarei,  
não tenho outro ofício, nem terei, 

quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. 
 

1. Maus pastores num dia de sombra,  
não cuidaram e o rebanho se perdeu 
vou sair pelo campo, reunir o que é meu,  

conduzir e salvar. 
 

2. Verdes prados e belas montanhas  
hão de ver o Pastor, rebanho atrás 
junto a mim, as ovelhas terão muita paz,  

poderão descansar. 
 
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.: No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a 

morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e 
ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da 
misericórdia do Pai.  

(Breve momento de silêncio.) 

D.: Confessemos os nossos pecados:  
 
T.: Confesso a Deus todo-poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que 

pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, 
(batendo no peito) por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço 

à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que 
rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.  
 

D.: Deus todo-poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos 
pecados e nos conduza à vida eterna. 

T.: Amém. 
 
D.: Senhor, tende piedade de nós. 

T.: Senhor, tende piedade de nós. 
D.: Cristo, tende piedade de nós. 
T.: Cristo, tende piedade de nós.  

                                           
1 https://youtu.be/zRUw7qwRIE0 

https://youtu.be/zRUw7qwRIE0
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D.: Senhor, tende piedade de nós. 

T.: Senhor, tende piedade de nós.  

 

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) 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. 

 
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 13,14.43-52) 

L.: Leitura dos Atos dos Apóstolos. 
Naqueles dias, Paulo e Barnabé partindo de Perge, chegaram a 
Antioquia da Pisídia. E, entrando na sinagoga em dia de sábado, 

sentaram-se. Muitos judeus e pessoas piedosas convertidas ao 
judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Conversando com eles, os dois 

insistiam para que continuassem fiéis à graça de Deus. No sábado 
seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. 
Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e, com 

blasfêmias, opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, 
Paulo e Barnabé declararam: “Era preciso anunciar a palavra de Deus 

primeiro a vós. Mas, como a rejeitais e vos considerais indignos da vida 
eterna, sabei que vamos dirigir-nos aos pagãos. Porque esta é a ordem 

                                           
2 https://youtu.be/3pBvZCkqWNU 

https://youtu.be/3pBvZCkqWNU
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que o Senhor nos deu: ‘Eu te coloquei como luz para as nações, para 

que leves a salvação até os confins da terra’”. Os pagãos ficaram muito 
contentes, quando ouviram isso, e glorificavam a palavra do Senhor. 

Todos os que eram destinados à vida eterna, abraçaram a fé. Desse 
modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os 
judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os 

homens influentes da cidade, provocaram uma perseguição contra 
Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então os apóstolos 
sacudiram contra eles a poeira dos pés, e foram para a cidade de 

Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito 
Santo. Palavra do Senhor. 

T.: Graças a Deus. 
 
Salmo:3 (Sl 99) 

T.: Sabei que o Senhor, só ele, é Deus,  
nós somos seu povo e seu rebanho. 

L.: Aclamai o Senhor, ó terra inteira,  

servi ao Senhor com alegria, 
ide a ele cantando jubilosos!R. 
 

L.: Sabei que o Senhor, só ele, é Deus, 
ele mesmo nos fez, e somos seus, 
nós somos seu povo e seu rebanho.R. 

 
L.: Sim, é bom o Senhor e nosso Deus, 

sua bondade perdura para sempre, 
seu amor é fiel eternamente! R. 

Segunda leitura (Ap 7,9.14b-17) 

L.: Leitura do Livro do Apocalipse de São João. 
Eu, João, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, 
povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do 

trono e do Cordeiro; trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. 
Então um dos anciãos me disse: “Esses são os que vieram da grande 
tribulação. Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. 

Por isso, estão diante do trono de Deus e lhe prestam culto, dia e noite, 
no seu templo. E aquele que está sentado no trono os abrigará na sua 

tenda. Nunca mais terão fome nem sede. Nem os molestará o sol, nem 
algum calor ardente. Porque o Cordeiro, que está no meio do trono, será 
o seu pastor e os conduzirá às fontes da água da vida. E Deus enxugará 

as lágrimas de seus olhos”. Palavra do Senhor. 

T.: Graças a Deus. 

                                           
3 https://www.youtube.com/watch?v=wmWbJOUdf9o 

https://www.youtube.com/watch?v=wmWbJOUdf9o
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Aclamação ao Evangelho:4  

T.: Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia. (bis) 
Eu sou o bom Pastor, diz o Senhor,  
eu conheço as minhas ovelhas 

e elas me conhecem a mim. 
 

EVANGELHO (Jo 10,27-30) 

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

Naquele tempo, disse Jesus: “As minhas ovelhas escutam a minha voz, 
eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas 
jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, 

que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-
las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um”. Palavra da Salvação. 
T.: Glória a vós, Senhor. 

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

D.: Em unidade com toda a Igreja, 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.: Dirijamos a nossa oração ao Pai, que nos enviou o seu Filho, nosso 
bom pastor.  

 
T.: Senhor, ouvi-nos e guiai-nos. 

1. Senhor, nós vos pedimos pelo Santo Padre o Papa Francisco, os 
bispos e os presbíteros para que pastoreiem as vossas ovelhas, 

buscando, sem cessar, àquelas que estão perdidas. Rezemos. 
 
2. Senhor, olhai as nações desgovernadas por causa da 

irresponsabilidade de seus governantes, para que retornem aos valores 

da fraternidade e da paz. Rezemos. 

 

3. Senhor, nós vos pedimos pelas famílias, principalmente por aquelas 

que estão desnorteadas, para que encontrem no vosso Filho Jesus o 
pastor que conduz à verdadeira felicidade. Rezemos. 

                                           
4 https://www.youtube.com/watch?v=R2-vKEtWWmk 

https://www.youtube.com/watch?v=R2-vKEtWWmk
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4. Senhor, abençoai os jovens, para que deem o sim ao vosso chamado 

e abracem com autenticidade a vocação de cada um. Rezemos. 
 
5. Senhor, nós vos pedimos por nós reunidos nesta casa, para que, com 

o auxilio da vossa graça, correspondamos ao que nos pede o vosso Filho 

Jesus. Rezemos. 

D.: Deus generoso, sempre atento às nossas necessidades, escutai as 

nossas preces e ajudai-nos a reconhecer os vossos desígnios nos 
eventos cotidianos. Por Cristo Nosso Senhor. 
T.: Amém. 

 

D.: Rezemos a oração que Jesus nos ensinou: 
T.: Pai nosso… 

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 

D.: Deus nos abençoe e nos guarde. 

T.: Amém. 
D.: Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. 
T.: Amém. 

D.: Volva para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. 
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: 

Pode ser cantado5. 

 

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

Ressuscitou como disse. Aleluia!  
Rogai por nós a Deus. Aleluia!  

 
D.: Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria. Aleluia!  

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

 

                                           
5 https://youtu.be/f_Iuip_8y1Y 

https://youtu.be/f_Iuip_8y1Y

