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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL  

Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB 
  

 

 

CELEBRAR EM FAMÍLIA 
6º DOMINGO DA PÁSCOA 
22 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 
 

Cristo venceu, aleluia! Ressuscitou, aleluia! 
O Pai lhe deu glória e poder, eis nosso canto, aleluia! 

 
1. Este é o dia em que o amor venceu 
brilhante luz iluminou as trevas, 

nós fomos salvos para sempre!   
 

2. Suave aurora veio anunciando, 
que nova era foi inaugurada, 
nós fomos salvos para sempre! 
 
3. No coração de todos nós renasce 
a esperança de um novo tempo,  

nós fomos salvos para sempre!

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.: O Senhor ressuscitado, presente entre nós, nos ilumine e 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=5nQ8crGGZMk  

https://www.youtube.com/watch?v=5nQ8crGGZMk
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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 para o pecado e ressurgir para uma vida 

nova. Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do Pai. 
 

(Breve momento de silêncio) 

 
D.: Senhor, que sois o eterno sacerdote da nova Aliança, tende piedade 
de nós. 

T.: Senhor, tende piedade de nós. 
D.: Cristo, que nos edificais como pedras vivas no templo santo de Deus, 

tende piedade de nós. 
T.: Cristo, tende piedade de nós. 
D.: Senhor, que nos tornais concidadãos dos santos no reino dos céus, 

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. 

 
T.: Glória2 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 todo-poderoso, dai-nos celebrar com fervor 
estes dias de júbilo em honra do Cristo Ressuscitado, para que nossa 

vida corresponda sempre aos mistérios que recordamos. 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 15,1-2.22-29) 
 

L.: Leitura dos Atos dos Apóstolos.  
Naqueles dias, chegaram alguns da Judeia e ensinavam aos irmãos de 
Antioquia, dizendo: “Vós não podereis salvar-vos, se não fordes 

                                                           
2 O Glória pode ser rezado ou cantado. Segue sugestão para o canto: 
https://www.youtube.com/watch?v=8fcuUhAL2VY&t=11s  

https://www.youtube.com/watch?v=8fcuUhAL2VY&t=11s
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circuncidados, como ordena a Lei de Moisés”. Isto provocou muita 

confusão, e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. 
Finalmente, decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem a 

Jerusalém, para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. 
Então os apóstolos e os anciãos, de acordo com toda a comunidade de 
Jerusalém, resolveram escolher alguns da comunidade para mandá-los 

a Antioquia, com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado 
Bársabas, e Silas, que eram muito respeitados pelos irmãos. Através 
deles enviaram a seguinte carta: “Nós, os apóstolos e os anciãos, vossos 

irmãos, saudamos os irmãos vindos do paganismo e que estão em 
Antioquia e nas regiões da Síria e da Cilícia. Ficamos sabendo que alguns 

dos nossos causaram perturbações com palavras que transtornaram 
vosso espírito. Eles não foram enviados por nós. Então decidimos, de 
comum acordo, escolher alguns representantes e mandá-los até vós, 

junto com nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, homens que 
arriscaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, 

estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a 
mesma mensagem. Porque decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos 
impor nenhum fardo, além destas coisas indispensáveis: abster-se de 

carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes de animais 
sufocados e das uniões ilegítimas. Vós fareis bem se evitardes essas 
coisas. Saudações!” Palavra do Senhor. 

T.: Graças a Deus. 
 

 
Salmo:3             (Sl 66(67),2-3.5.6.8) 
 

R.: Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, 
que todas as nações vos glorifiquem! 
 

L.: Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, 
e sua face resplandeça sobre nós! 

Que na terra se conheça o seu caminho 
e a sua salvação por entre os povos. R. 
 

L.: Exulte de alegria a terra inteira, 
pois julgais o universo com justiça; 
os povos governais com retidão, 

e guiais, em toda a terra, as nações. R. 
 

L.: Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, 
que todas as nações vos glorifiquem! 
Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe, 

e o respeitem os confins de toda a terra! R. 
 
 

                                                           
3 https://www.youtube.com/watch?v=hz_eY6GoW_Q ou  
 
https://www.youtube.com/watch?v=KYYzZUBilzM 

https://www.youtube.com/watch?v=hz_eY6GoW_Q
https://www.youtube.com/watch?v=KYYzZUBilzM
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Segunda leitura:            (Ap 21,10-14.22-23) 

 

L.: Leitura da Livro do Apocalipse de São João. 

Um anjo me levou em espírito a uma montanha grande e alta. Mostrou-
me a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu, de junto de Deus, 

brilhando com a glória de Deus. Seu brilho era como o de uma pedra 
preciosíssima, como o brilho de jaspe cristalino. Estava cercada por uma 
muralha maciça e alta, com doze portas. Sobre as portas estavam doze 

anjos, e nas portas estavam escritos os nomes das doze tribos de Israel. 
Havia três portas do lado do oriente, três portas do lado norte, três portas 
do lado sul e três portas do lado do ocidente. A muralha da cidade tinha 

doze alicerces, e sobre eles estavam escritos os nomes dos doze apóstolos 
do Cordeiro. Não vi templo na cidade, pois o seu Templo é o próprio 

Senhor, o Deus Todo-poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol 
nem de lua que a iluminem, pois a glória de Deus é a sua luz, e a sua 
lâmpada é o Cordeiro. Palavra do Senhor. 
T.: Graças a Deus. 

 
Aclamação ao Evangelho:4         (Jo 14,23) 
T.: Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
 

Quem me ama realmente guardará minha palavra, 
e meu Pai o amará, e a ele nós viremos. 
 

EVANGELHO:                (Jo 14,23-29) 
L.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. 

Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: “Se alguém me ama, 
guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos 
nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. 

E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é 
o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o Defensor, o Espírito 
Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos 

recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos 
dou; mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o 

vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse: ‘Vou, mas voltarei a vós’. Se 
me amásseis, ficaríeis alegres porque vou para o Pai, pois o Pai é maior 
do que eu. Disse-vos isso, agora, antes que aconteça, para que, quando 

acontecer, vós acrediteis”. 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: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=KlImXaLTaSA
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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.: A Deus, Pai de amor e de bondade, que caminha conosco e nos atende 
em nossas necessidades, elevemos nossas súplicas. 
 

T.: Senhor, ouvi nossa oração! 
 
L.: Pai amoroso, que nos enviastes como defensor o vosso Espírito Santo, 

concedei ao papa, aos bispos e a todo clero, a fortaleza e a sabedoria 
diante das dificuldades e das perseguições, supliquemos. 

 
L.: Pai bondoso, que nos ensinastes por meio de vosso Filho Jesus Cristo 
e nos confirmastes na fé pelo Espírito Santo, dai-nos a graça de agir 

conforme vossos ensinamentos para darmos testemunho de unidade, 
supliquemos. 

 
L.: Pai amoroso, nos chamastes a não vivermos perturbados e 
intimidados, concedei a todas as nações o dom de vossa paz e a todos os 

governantes o dom do discernimento de tal modo que possam encontrar 
caminho de edificação e promoção de vida em abundância à família 
humana, supliquemos. 

 
L.: Pai bondoso, que fizestes de nós uma só família por meio do Batismo, 

protegei nossas famílias de todos os males e dai-nos a graça de superar 
as dificuldades com o respeito e o diálogo, supliquemos. 
 

(Preces espontâneas...) 
 

D.: Concluamos nossas preces, rezando a oração que o Senhor nos 
ensinou. 
T.: Pai nosso... 

 
 

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 
 

D.: Ó Deus, concedei a nós, vosso povo regenerado pela água do Batismo, 
a graça da perseverança na fé no Senhor Jesus, crucificado e 

ressuscitado, e iluminai nossa caminhada como anunciadores de vosso 
amor e bondade. T.: Amém. 
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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 antífona de Nossa Senhora para o Tempo Pascal. 
Todos rezam juntos: 

 

Rainha dos céus, alegrai-vos, aleluia! 
Pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia! 

Ressuscitou como disse, aleluia! 
Rogai por nós a Deus, aleluia! 

 

 
Canto Final: 5 

 
1. Pela alegria que reina em toda parte, 
na natureza, tão cheia de esplendor, 

no ar festivo, nas cores vivas, 
eu sinto a tua e minha Páscoa, ó Senhor. 
 

A Páscoa não é só hoje, 
a Páscoa é todo dia. 

Se eu levar o Cristo em minha vida, 
tudo será um eterno "aleluia"! (Bis) 
 

2. Toda beleza, promessa ou esperança, 
todo esforço, trabalho e amor, 

tudo é Páscoa, tudo é vida, 
pois neste dia o Senhor ressuscitou. 
 

                                                           
5 https://www.youtube.com/watch?v=9fBOtL4xswE  

https://www.youtube.com/watch?v=9fBOtL4xswE

