
 

 Diocese Sagrado Coração de Jesus - Sinop 
REZANDO EM FAMÍLIA 

3° Domingo da Páscoa do Senhor 
 

 

 
 

Orientações:  

a) O momento mais oportuno para a celebração é a 

manhã do domingo, porém pode se celebrar no sábado à 

noite, ou domingo a tarde. 

b) Esta celebração se adapta particularmente ao contexto 

familiar. 

c) Deve-se colocar o número de cadeiras necessário 

diante de um espaço de oração, respeitando a distância de 

um metro entre cada cadeira.  

d) Prepare um pequeno altar, uma cruz ou o crucifixo, 

velas acesas, flores. 

e) Alguém faça o papel de dirigente e se distribuam as 

leituras, de modo que todos participem. 

f) Se tiverem dificuldades para cantar vejam as músicas 

na internet e ouçam no momento, ou escolha outros 

cânticos próprios no livro de cântico que sua comunidade 

utiliza: 

 

LEITOR: Como é bom nos reunirmos em família, 

nossa Igreja doméstica, para celebrar o dia do Senhor. 

Sejamos bem vindos a mesa da Palavra que nos 

instrui e motiva a ser firmes no caminho da salvação. 

Os discípulos de Emaús voltavam tristes, mas 

alcançados pelo Cristo que caminha com eles, explica 

as escrituras e parte o pão, ganham novo ânimo para 

continuarem a missão a eles concedida. Que neste 

tempo adverso, ganhemos novo ânimo para enfrentar 

as dificuldades. Cantemos.  
 

CANTO:  

1. Celebremos co’alegria nosso encontro. Jesus Cristo 

é nosso ponto de união. É o caminho que nos leva para 

a vida. A verdade que nos traz libertação. 

Refrão: Formamos a igreja viva, que caminha 

para o Reino do Senhor. Vivendo em comunidade, 

nós faremos este mundo ser melhor. 

2. Vamos juntos construir fraternidade. Trabalhando 

pela paz universal. Ser semente de uma nova 

sociedade. Gente unida para combater o mal. 

DIRIGENTE: É graça divina estarmos reunidos no 

Senhor. Por isso, com fé e alegria celebremos: Em 

nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

 

D.: Diante do Senhor, Deus da vida, peçamos 

humildemente o perdão de nossos pecados: 

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, Pai Todo-Poderoso tenha piedade de nós, 

perdoe nossos pecados, e nos conduza à vida eterna. 

Amem. 
 

D.: Elevemos nosso Louvor ao céu agradecidos ao 

Pai pelas maravilhas que nos concede: 

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 Unigénito, 

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 
 

ORAÇÃO – 

D.: Ó Deus que 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 de ressurreição. Por 

nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho na unidade do 

Espírito Santo. Amém. 
 

VAMOS OUVIR A PALAVRA DE DEUS  

PRIMEIRA LEITURA (At. 2, 14.22-33) 

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

No dia de Pentecostes, Pedro de pé, junto com os onze 

Apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: 

“Homens de Israel, escutai estas palavras: Jesus de 

Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de 

vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus 

realizou, por meio dele, entre vós. Tudo isto vós bem 

o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, 

determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos 

ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas 



 
Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias 

da morte, porque não era possível que ela o 

dominasse. Pois Davi dele diz: ‘Eu via sempre o 

Senhor diante de mim, pois está à minha direita para 

eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração e 

exultou minha língua e até minha carne repousará na 

esperança porque não deixarás minha alma na região 

dos mortos nem permitirás que teu Santo experimente 

corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida 

e a tua presença me encherá de alegria’. Irmãos, seja-

me permitido dizer com franqueza que o patriarca 

Davi morreu e foi sepultado e seu sepulcro está entre 

nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe 

jurara solenemente que um de seus descendentes 

ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo 

que previu e anunciou com as palavras: ‘Ele não foi 

abandonado na região dos mortos e sua carne não 

conheceu a corrupção’. Com efeito, Deus ressuscitou 

este mesmo Jesus e disto todos nós somos 

testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, 

Jesus recebeu o Espírito Santo que fora prometido 

pelo Pai, e o derramou, como estais vendo e 

ouvindo”. Palavra do Senhor. 

Graças a Deus!  

 

SALMO 15 

T.: Vós me ensinais vosso caminho para a vida; 

junto de vós felicidade sem limites!  

-- Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio! 

Digo ao Senhor: “Somente vós sois meu Senhor: 

nenhum bem eu posso achar fora de vós!” Ó Senhor, 

sois minha herança e minha taça, meu destino está 

seguro em vossas mãos! ® 

-- Eu bendigo o Senhor, que me aconselha, e até de 

noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor 

ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado não 

vacilo. ® 

-- Eis por que meu coração está em festa, minha alma 

rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está 

tranquilo; pois não haveis de me deixar entregue à 

morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. ® 

-- Vós me ensinais vosso caminho para a vida; junto 

a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria 

ao vosso lado! ® 
 

SEGUNDA LEITURA (1Pd 1,17-21)  

Leitura da Primeira Carta de São Pedro. 

Caríssimos: Se invocais como Pai aquele que sem 

discriminação julga a cada um de acordo com as suas 

obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo 

de vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes 

resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não 

por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, 

mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um 

cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação 

do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final 

dos tempos, ele apareceu, por amor de vós. Por ele é 

que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos 

mortos e lhe deu a glória, e assim, a vossa fé e 

esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. 

Graças a Deus! 
 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO  

Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
1- Senhor Jesus revelai-nos o sentido da Escritura; 

fazei o nosso coração arder, quando falardes. 
 

EVANGELHO (Lc 24, 13-35).  

Evangelho segundo Lucas,  

Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos 

discípulos de Jesus iam para um povoado, chamado 

Emaús, distante onze quilômetros de Jerusalém. 

Conversavam sobre todas as coisas que tinham 

acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o 

próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar 

com eles. Os discípulos, porém, estavam como que 

cegos, e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: 

“O que ides conversando pelo caminho?” Eles 

pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado 

Cléofas, lhe disse: “Tu és o único peregrino em 

Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes 

últimos dias?” Ele perguntou: “O que foi?” Os 

discípulos responderam: “O que aconteceu com 

Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em 

obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o 

povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o 

entregaram para ser condenado à morte e o 

crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar 

Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz três dias que 

todas essas coisas aconteceram! É verdade que 

algumas mulheres do nosso grupo nos deram um 

susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não 

encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo 

que tinham visto anjos e que estes afirmaram que 

Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e 

encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. 

A ele, porém, ninguém o viu”. Então Jesus lhes disse: 

“Como sois sem inteligência e lentos para crer em 

tudo o que os profetas falaram! Será que o Cristo não 

devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?” E, 

começando por Moisés e passando pelos Profetas, 

explicava aos discípulos todas as passagens da 

Escritura que falavam a respeito dele. Quando 

chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez 

de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram 

com Jesus, dizendo: “Fica conosco, pois já é tarde e a 

noite vem chegando!” Jesus entrou para ficar com 

eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, 

abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos 

dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. 

Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um 

disse ao outro: “Não estava ardendo o nosso coração 

quando ele nos falava pelo caminho, e nos explicava 

as Escrituras?” Naquela mesma hora, eles se 

levantaram e voltaram para Jerusalém onde 



 
encontraram os Onze reunidos com os outros. E estes 

confirmaram: “Realmente, o Senhor ressuscitou e 

apareceu a Simão!” Então os dois contaram o que 

tinha acontecido no caminho, e como tinham 

reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da 

Salvação.  

Glória a Vós Senhor!  

 

D.: Num momento de silêncio vamos pensar no que 

mais toca nosso coração nestes textos que ouvimos: 

(faz-se um breve momento de silêncio).  

Para conversar:  

O que a Palavra de Deus fala ao nosso coração neste 

momento? 

O que nós queremos falar para Deus hoje, depois de 

ouvir a Palavra d´Ele?  
 

L.: A palavra de Deus nos leva a fé, rezemos juntos:  

T.: Creio em Deus Pai todo-poderoso, criador ... 
 

ORAÇÃO DOS FIÉIS  

D.: Após ouvir e meditar a Palavra de Deus, vamos 

fazer nossas súplicas ao Pai. 

T.: Fica conosco Senhor! 

L.: Fica Conosco Senhor, e que vossa presença 

desfaça as sombras terríveis que nos circundam. Nós 

vos pedimos ®  

L.: Fica conosco Senhor e nos mantem sempre firmes 

na fraternidade e solidariedade. Nós vos pedimos. ® 

L. Fica Conosco Senhor e enche nosso coração de 

paz. ® 

(Preces espontâneas da família) 
 

D.: Em comunhão com a nossa Igreja diocesana, 

façamos a campanha de oração a Nossa Senhora, 

proposta por nosso bispo Dom Canísio Klaus: 

PAI NOSSO que estais nos Céus, santificado seja o 

vosso Nome, venha a nós o vosso Reino, seja feita a 

vossa vontade assim na terra como no Céu. O pão 

nosso de cada dia nos daí hoje, perdoai-nos as nossas 

ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem 

ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas 

livrai-nos do Mal. Amém. 

Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, 

bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto 

do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, 

rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa 

morte. Amém. (3x) 

Nossa Senhora Rainha da Paz, rogai por nós! 

Nossa Senhora Aparecida, Rogai por nós! 

Nossa Senhora da Saúde, Rogai por nós! 
 

CANTO  

Eu vim para que todos tenham vida, que todos 

tenham vida plenamente. 

1. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu 

senhor; reconstrói a tua vida em comunhão com teu 

irmão: onde está o teu irmão, eu estou presente nele. 

2. “Eu passei fazendo o bem, eu curei todos os 

males" hoje és minha presença junto a todo sofredor: 

onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele. 

3. "Entreguei a minha vida pela salvação de todos" 

reconstrói, protege a vida de indefesos e inocentes: 

onde morre o teu irmão, eu estou morrendo nele. 
 

L.: Vamos rezar juntos esta prece reafirmando nossa 

confiança e suplicando a misericórdia de Deus:  

ORAÇÃO NO TEMPO DE FRAGILIDADE  

Deus todo-poderoso e eterno, refresco na fadiga, 

apoio na fraqueza: de Ti todas as criaturas recebem 

energia, existência e vida. 

Chegamos a Ti para invocar sua misericórdia. 

Conhecemos a fragilidade da condição humana 

vivendo a experiência de uma nova epidemia viral. 

Confiamos a Ti os enfermos e suas famílias: traz cura 

para o corpo, mente e espírito. Ajude todos os 

membros da sociedade a fazerem seu trabalho e 

fortalecer o espírito de solidariedade entre eles. 

Apoie e conforte médicos e profissionais de saúde nas 

linhas de frente e todos os prestadores de cuidados, na 

execução de seus serviços. 

Tu que es a fonte de todo bem abençoe a família 

humana abundantemente, remova todo o mal de nós 

e dê uma fé firme a todos os cristãos. Liberte-nos da 

epidemia que está nos atingindo para que possamos 

voltar com calma às nossas ocupações habituais e 

louvar-Te e agradecer-Te com um coração renovado. 

Confiamos em Ti e apresentamos nossa petição a Ti 

porque És, Pai, e o Autor da Vida, e com seu Filho, 

Nosso Senhor Jesus Cristo, em união com o Espírito 

Santo, vive e reine para todo o sempre. Amém  
 

CANTO 

Abençoa Senhor as famílias, amem! 

Abençoa Senhor, a minha também! 

Abençoa Senhor as famílias, amem! 

Abençoa Senhor, a minha também 

Que a família comece e termine sabendo onde vai 

E que o homem carregue nos ombros a graça de um 

pai 

Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e 

calor 

E que os filhos conheçam a força que brota do amor 
 

D.: O Senhor esteja conosco! 

T.: Ele está no meio de nós! 

D.: Aquele que por sua morte, nos deu a vida eterna 

de liberdade, nos conceda por sua graça a herança 

eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém 

O Senhor nos abençoe agora e sempre: Em nome 

do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém 

 

 


