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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL  

Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB 
 

 

 

 

CELEBRAR EM FAMÍLIA 
5º DOMINGO DA PÁSCOA 
15 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 
 

Anunciai com gritos de alegria, 
proclamai aos confins de toda terra: 

o Senhor nos libertou, aleluia. (2x) 
 
1. A escuridão passou... a luz do sol surgiu. 

o Cristo, nosso irmão, seu povo redimiu! 
 

2. A nova lei do amor conduz o povo seu. 
vivendo a lei do amor por todos nós se deu! 
 

3. Por sua ressurreição, cantamos seu amor, 
libertos do povo das garras do opressor. 
 

D.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
T.: Amém. 

D.: A glória de Jesus é sua entrega ao Pai e aos seus irmãos e irmãs. Que 
a sua graça e a sua paz estejam convosco. 
T.: Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo. 

 
D.: O que identifica os seguidores de Jesus é a capacidade de amar até 
ao dom total da vida. Esta é a Boa Notícia que nos chega de Cristo. É o 

caminho que sempre nos conduz a Deus. Façamos nosso exame de 
consciência sobre nossa disponibilidade de abertura ao Amor: 

 
(Breve momento de silêncio) 

 

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

muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por 
minha culpa, minha tão grande culpa. E peço a 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 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. 

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=iOVLScrNFMg
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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. Deus, nós estamos aqui, vosso povo que libertastes para ser 
povo de Deus. Cuidando de nós, vossos filhos e filhas, fazei-nos seguir 

Jesus Cristo, para que, livres do mal, tenhamos os bens eternos. 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 14,21b-27) 

 
L.: Leitura dos Atos dos Apóstolos. 
Naqueles dias, Paulo e Barnabé, voltaram para as cidades de Listra, 

Icônio e Antioquia. Encorajando os discípulos, eles os exortavam a 
permanecerem firmes na fé, dizendo-lhes: “É preciso que passemos por 
muitos sofrimentos para entrar no Reino de Deus”. Os apóstolos 

designaram presbíteros para cada comunidade. Com orações e jejuns, 
eles os confiavam ao Senhor, em quem haviam acreditado. Em seguida, 

atravessando a Pisídia, chegaram à Panfília. Anunciaram a palavra em 
Perge, e depois desceram para Atália. Dali embarcaram para Antioquia, 
de onde tinham saído, entregues à graça de Deus, para o trabalho que 

haviam realizado. Chegando ali, reuniram a comunidade. Contaram-lhe 
tudo o que Deus fizera por meio deles e como havia aberto a porta da fé 

para os pagãos. Palavra do Senhor. T.: Graças a Deus. 
 
Salmo:3                 (Sl  144 (145), 8-9.10-11.12-13ab) 

 

T.: Bendirei o vosso nome, ó meu Deus, 

meu Senhor e meu Rei para sempre. 
 

L.: Misericórdia e piedade é o Senhor 
ele é amor, é paciência, é compaixão. 

O Senhor é muito bom para com todos, 
sua ternura abraça toada criatura. R. 
 

                                                           
2 https://youtu.be/3pBvZCkqWNU 
3 https://www.youtube.com/watch?v=j2iLCWvW_Ts 

https://youtu.be/3pBvZCkqWNU
https://www.youtube.com/watch?v=j2iLCWvW_Ts
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L.: Que vossas obras, ó Senhor vos glorifiquem, 

e os vossos santos com louvores vos bendigam! 
Narrem a glória e o esplendor do vosso reino 

e saibam proclamar vosso poder! R. 
 
L.: Para espalhar vossos prodígios entre os homens 

e o fulgor de vosso reino esplendoroso. 
O vosso reino é um reino para sempre, 
vosso poder, de geração em geração. R. 

 
Segunda Leitura:                (Ap 21, 1-5a) 

 
L.: Leitura do Livro do Apocalipse de São João. 
Eu, João, vi um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a 

primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova 
Jerusalém, que descia do céu, de junto de Deus, vestida qual esposa 

enfeitada para o seu marido. Então, ouvi uma voz forte que saía do trono 
e dizia: “Esta é a morada de Deus entre os homens. Deus vai morar no 
meio deles. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles. Deus 

enxugará toda lágrima dos seus olhos. A morte não existirá mais, e não 
haverá mais luto, nem choro, nem dor, porque passou o que havia antes”. 
Aquele que está sentado no trono disse: “Eis que faço novas todas as 

coisas”. Depois, ele me disse: “Escreve, porque estas palavras são dignas 
de fé e verdadeiras”. Palavra do Senhor. 

T.: Graças a Deus. 
 
Aclamação ao Evangelho:4         (Jo 13,34) 
 
T.: Aleluia, Aleluia, Aleluia. 

 
Eu vos dou novo preceito: 
que uns aos outros vos ameis, como eu vos tenho amado. 

 
EVANGELHO:           (Jo 13,31-33a.34-35) 
 

L.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. 
Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: “Agora foi glorificado o 

Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, 
também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, 
por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo 

mandamento: amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim 
também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que 
sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros”. Palavra da 

Salvação. 
T.: Glória a vós, Senhor. 

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=NolRIcwbdAY
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D.: Professemos juntos 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.: É o amor mútuo, modelado no amor do Mestre, emanado dele, que 
congrega a comunidade cristã. Elevemos nossas suplicas ao Pai 

misericordioso dizendo:  
 
T.: Senhor, ouvi o vosso povo! 

 
L.: Pela Igreja, que caminha com a sociedade, para que transmita com 

palavras e exemplos aos homens e as mulheres o amor gratuito de uns 
para com os outros, rezemos ao Senhor. 
 

L.: Por todos os cristãos que trabalham pela justiça e a paz, para que lhes 
seja revelado todo desígnio do amor do Pai, rezemos ao Senhor. 

 
L.: Por todas as famílias, para que se sintam estimuladas a 
corresponsabilidade na evangelização e testemunho do amor do Deus Pai, 

rezemos ao Senhor.  
 

(Preces espontâneas...) 

 
D.: Continuemos a nossa oração dizendo: 

T.: Pai nosso... 
 

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 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 unirmo-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. 
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Pode concluir-se com a seguinte antífona mariana: 
 

T.: Ave, Rainha do céu; ave, dos anjos Senhora; ave, raiz, ave, porta; 
da luz do mundo és aurora. Exulta, ó Virgem tão bela, as outras 
seguem-te após; nós te saudamos: adeus! E pede a Cristo por nós! 

Virgem Mãe, ó Maria! 
 

Canto:5 
 
O Senhor Ressuscitou, Aleluia! 

Não há tristeza e em temor, Aleluia! 

 

O caminho que Ele traçou, Aleluia! 

Nos convida a caminhar, Aleluia! 

 

Sua Palavra é de paz, Aleluia! 

Vem a todos confortar, Aleluia! 

 

Sua Voz me acalmou, Aleluia! 

Da incerteza me livrou Aleluia! 

                                                           
5 https://musicasparamissa.com.br/musica/o-senhor-ressuscitou-aleluia/ 

https://musicasparamissa.com.br/musica/o-senhor-ressuscitou-aleluia/

