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CELEBRAR EM CASA 
LITURGIA FAMILIAR – IGREJA DOMÉSTICA 

VI Domingo da Páscoa – Ano B - 2021 
 
 
Prepare um espaço. Se possível com cadeiras em circulo. No centro, coloque-se sobre um tecido a Bíblia e uma vela. Convidem-se os 
familiares a aproximarem mantendo a devida distância. Alguém acende a vela. Todos ficam em silêncio por algum tempo. O que vai 
presidir começa a celebração convidando todos a colocarem-se na presença de Deus. Pode começar-se com um cântico.  
Esta oração pode ser feita individualmente ou em família. De Manhã ou à tarde.  
 
 

1. ABERTURA  
V/ Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. 
R/ Amem! 
 
2. MOTIVAÇÃO  
V/ O Senhor está no meio de nós, pois estamos reunidos em seu nome. Coloquemos nossas vidas 
sob seus cuidados, e cantemos o louvor de seu nome pelo que aconteceu na semana que passou.  
 
O que conduz a oração convida cada um a partilhar factos da semana passada, que são sinais da manifestação de Deus entre nós.  
 
V/ Conscientes de que nem tudo correu bem, voltemo-nos para Deus Amor e deixemo-nos curar 
pela Sua misericórdia... 
 
Quem preside à celebração convida cada um a fazer o seu exame de consciência. Depois diz:  
 
V/ confessemos os nossos pecados... 
R/ Confesso a Deus, todo poderoso, e a vós irmãos...  
 
 
 

3. SALMO 97(98) 
 
V/ Cheios da misericórdia de Deus, aclamemos ao Senhor.  
 
V/ O Senhor manifestou a salvação a todos os povos. 
 
 R/ O Senhor manifestou a salvação a todos os povos. 
 
V/ Cantai ao Senhor um cântico novo 
pelas maravilhas que Ele operou. 
A sua mão e o seu santo braço 
Lhe deram a vitória.  
 
 R/ O Senhor manifestou a salvação a todos os povos. 
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O Senhor deu a conhecer a salvação, 
revelou aos olhos das nações a sua justiça. 
Recordou-Se da sua bondade e fidelidade 
em favor da casa de Israel.  
 
R/ O Senhor manifestou a salvação a todos os povos. 
 
Os confins da terra puderam ver 
a salvação do nosso Deus. 
Aclamai o Senhor, terra inteira, 
exultai de alegria e cantai.  
 
 R/ O Senhor manifestou a salvação a todos os povos. 
 
 
Oração silenciosa  
 
 

4. ORAÇÃO  
V/ Oremos ao Senhor... [breve silêncio]  
Deus da vida, dá-nos a graça de vivermos profundamente estes dias de alegria em que festejamos a 
ressurreição de Cristo, para que a nossa vida corresponda sempre mais àquilo que na fé 
celebramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na Unidade do Espírito Santo. 
R/ Amém.  
 
 

5. PARA ACOLHER O EVANGELHO  
V/ Mandai o vosso Espírito Santo, o paráclito aos nossos corações e fazei-nos conhecer a vontade 
de Deus revelada na Palavra de Deus.  
 
 
 

6. LEITURA DO EVANGELHO  
Uma pessoa da casa faz pausadamente a proclamação do Evangelho  
 

Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João (Jo 15, 9-17)  
 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Assim como o Pai Me amou, também Eu vos 
amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu 
amor, assim como Eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. 
Disse-vos estas coisas, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. É 
este o meu mandamento: que vos ameis uns aos outros, como Eu vos amei. Ninguém tem maior 
amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que Eu vos 
mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor; mas chamo-vos 
amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi a meu Pai. Não fostes vós que Me escolhestes; 
fui Eu que vos escolhi e destinei, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. E assim, 
tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo concederá. O que vos mando é que vos 
ameis uns aos outros». 
 
Palavra da salvação. 
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7. MEDITAÇÃO  
Quem preside lê o texto abaixo e abre espaço à partilha entre todos. 
 
No evangelho de hoje, a insistência de Jesus é para que estreitemos ainda mais os laços de 
comunhão com ele. Seguir Jesus é entrar em sua intimidade, é ser de sua casa, é saber o que ele faz. 
Ele provou a doçura da comunhão com o Pai e se propõe a viver esse nível de relação com os seus 
discípulos. A boa nova que nos vem desta palavra é o próprio Senhor ressuscitado que nos revela: 
Deus Pai está tão próximo de nossa vida que até se faz nosso amigo.  
Nesta celebração, adoremos o Senhor na alegria de participar no convívio da sua casa. Aceitemos o 
convite de viver uma entrega total e fiel a ele. Que ele derrame o seu Espírito em nossos corações, 
para que possamos viver isso de modo bem concreto em tudo o que fazemos e somos. 
 
 
8. APÓS A PARTILHA DA PALAVRA  
Terminada a reflexão, pode fazer-se o convite à partilha. Segue-se um tempo breve de silêncio ou um cântico meditativo. 
 
 
9. PRECES  
V/ Invoquemos Cristo, nosso salvador, e confiemos a ele as nossas preces, dizendo:  
 

 R/ Senhor, dá-nos o dom da Alegria. 
 
- Senhor Jesus, faz-nos viver da tua vida e caminhar como filhos e filhas da luz. 
 R/ Senhor, dá-nos o dom da Alegria. 
 
- Senhor Jesus, confirma-nos na comunhão contigo e no amor sincero entre nós.  
 R/ Senhor, dá-nos o dom da Alegria. 
 
- Senhor Jesus, consola os que sofrem de doença, do luto, do abandono e do exílio. 
 R/ Senhor, dá-nos o dom da Alegria. 
 
Podem acrescentar-se preces espontâneas...  
 
10. PAI NOSSO  
V/ Que toda a nossa oração chegue a ti, ó Pai, em nome de Jesus por quem oramos com as 
palavras que ele nos ensinou: 
 
R/ Pai nosso... 
 
 
11. BÊNÇÃO  
V/ Deus de terna compaixão, que em Cristo ressuscitado nos escolheste, concede a todas as 
comunidades que celebram esta páscoa a alegria de avançarem na prática dos mandamentos de 
Jesus, a firmeza para progredirem na amizade com ele e a caridade para amarem-se mutuamente. 
Por Ele, nós te pedimos, Jesus Cristo, nosso Senhor, bendito pelos séculos. 
R/ Amém. 
V/ Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.  
R/ Amém.  
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12. ORAÇÃO À MESA  
Estando todos(as) à mesa , o pai, a mãe ou algum dos filhos faz a seguinte oração  
 
V/ Em nome do Pai e o Filho e o Espírito Santo.  
R/ Amém.  
V/ Nós te louvamos Senhor Jesus, porque ressuscitado te manifestaste aos discípulos durante uma 
refeição. A nós que recebemos o dom da tua Palavra, concede-nos partilhar estes alimentos na 
alegria e em ação de graças; dá-nos um coração generoso para repartir o que somos e temos. A ti a 
glória pelos séculos. 
R/ Amém.  
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.  
R/ Amém.  


