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1º Encontro: Domingo de Páscoa 
Tema: Igreja doméstica: casa da vida 

 
1- Monição inicial 
Acolhida: Nós estamos em nossas casas, com nossos familiares, nesse 
domingo de páscoa, Dia do Senhor e queremos agora rezar na presença do 
Ressuscitado que vive entre nós! 
Todos: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, Amém! 
 
2- Invocação do Espírito Santo 
Canto: A nós descei divina luz (bis) em nossas almas acendei, o amor, o 
amor de Jesus. 
 
3- Oração pelas Vocações 
Dirigente: Para iniciar esse encontro, vamos rezar em comunhão com toda 
Igreja a dezena do terço pedindo vocações. Nesse ano vocacional diocesano, 
nossa Igreja em preces suplica ao Senhor: 
Todos: Pai nosso... 10 ave Maria 
 
4- Diálogo da casa da Vida 
Dirigente: Nós somos a Igreja Doméstica, como no início do cristianismo, 
estamos nós reunidos, repetindo o mesmo gesto! Na presença do 
Ressuscitado a comunidade gera vida, por isso, nossa casa é a Casa da Vida. 
Todos: Queremos com Jesus Ressuscitado fazer brotar a vida nos 
corações dos irmãos e irmãs que estão sofrendo nessa pandemia! 
Dirigente: Nossa casa sempre será casa da vida, quando nos perdoarmos, 
dialogarmos e partilharmos a nossa vida. 
Todos: Nós somos a Igreja do Senhor, em poucas pessoas reunidas, mais 
em seu nome, fazemos parte de um todo, que é o corpo do Senhor, a sua 
Igreja! 
 
5- Aclamação ao Evangelho 
Dirigente: A Igreja se alimenta do pão da Palavra. Por isso vamos agora 
cantar, aclamando o Evangelho. 
Canto: Aleluia, alegria minha gente. Aleluia, Aleluia. (bis) 
O Senhor ressuscitou minha gente, Ele está vivo em nosso meio aleluia. 
 
+ Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João 20,1-9 
Cada membro da família com sua bíblia na mão acompanhe a proclamação 
 
6- Meditando a Palavra 
1-De madrugada... Ainda estava escuro... Maria Madalena vai ao encontro de 
Jesus... Vai ao encontro do que parecia a morte e o fim; no entanto, encontra a 
vida, o início de tudo. O que esta atitude de Madalena nos ensina? 
2-Em nossos dias, serão compatíveis com a fé na ressurreição de Cristo o 
desânimo e o conformismo diante dos sinais deuma aparente vitória da morte? 
 
Dirigente: A Igreja quer declarar que a realidade de Jesus ressuscitado se 
torna acessível em primeiro lugar à fé, à esperança e ao amor. A Igreja quer 
que hoje corramos para o túmulo vazio. Assim fez Maria Madalena. 
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Todos: Ela amava o seu mestre ardentemente, e nem a morte dele era 
capaz de por fim à sua devoção. Logo que ela fez o anúncio do túmulo 
vazio a Pedro e João, ambos saíram correndo.  
Dirigente: As palavras de Maria Madalena fizeram nascer nos seus corações 
uma esperança que não podia ser abafada. Eles tiveram de ir e ver, e o quanto 
antes.  
Todos: A esperança de que o mestre estivesse vivo! 
Dirigente: João quando entrou no túmulo, algo mudou em sua vida. Não mais 
se tratava de uma esperança, mas sim de uma certeza: Entrou, viu e creu.  
Todos: Hoje começamos com o amor de Madalena, passamos para a 
esperança de Pedro e terminamos com a fé de João.  
Dirigente: Ninguém seja privado do feliz anúncio da ressurreição que torna 
nossas igrejas domésticas: Casa da Vida! 
 
7- Oração a São José pedindo o fim da pandemia 
Todos: ―Protegei, Santo Defensor, este nosso País. Iluminai os responsáveis 
pelo bem comum, para que saibam – como vós – cuidar das pessoas confiadas 
à responsabilidade deles‖. 
―Concedei a inteligência da ciência àqueles que procuram meios adequados 
para a saúde e o bem físico dos irmãos. Sustentai aqueles que se dedicam aos 
necessitados: os voluntários, os enfermeiros, os médicos, que estão na linha 
de frente no tratamento dos doentes, mesmo à custa da própria incolumidade‖. 
―Abençoai, São José, a Igreja: a partir de seus ministros, fazei-a sinal e 
instrumento da vossa luz e da vossa bondade. Acompanhai, São José, as 
famílias: com o vosso silêncio orante, construí a harmonia entre os pais e os 
filhos, de modo particular os mais pequeninos‖. 
―Preservai os anciãos da solidão: fazei que ninguém seja deixado no desespero 
do abandono e do desencorajamento. Consolai quem é mais frágil, encorajai 
quem vacila, intercedei pelos pobres. Com a Virgem Mãe, suplicai ao Senhor 
para que liberte o mundo de toda forma de pandemia. Amém". 
 
Canto: Cristo venceu aleluia! Ressuscitou, aleluia! O Pai lhe deu glória e 
poder, eis nosso canto aleluia!  
Este é o dia que o amor venceu, brilhante luz iluminou as trevas, nós 
fomos salvos para sempre! 
 
8- Oração do papa a Nossa Senhora pelo fim da pandemia 
Dirigente: Rezemos juntos: 
Todos: "Ó Maria,Tu sempre brilhas em nosso caminho como sinal de salvação 
e esperança. 
Nós nos entregamos a Ti, Saúde dos Enfermos, que na Cruz foste associada à 
dor de Jesus, mantendo firme a Tua fé. 
Tu, Salvação dos discípulos de Jesus, sabes do que precisamos e temos a 
certeza de que garantirás, como em Caná da Galileia, que a alegria e a 
celebração possam retornar após este momento de provação. 
Ajuda-nos, Mãe do Divino Amor, a nos conformarmos com a vontade do Pai e a 
fazer o que Jesus nos disser. Ele que tomou sobre si nossos sofrimentos e 
tomou sobre si nossas dores para nos levar, através da Cruz, à alegria da 
Ressurreição. Amém. 
Sob a Tua proteção, buscamos refúgio, Santa Mãe de Deus. 

https://www.acidigital.com/igreja/index.html
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Não desprezes as nossas súplicas, nós que estamos na provação, e livra-nos 
de todo perigo, Virgem gloriosa e abençoada". 
Rezemos ou cantemos a Consagração: Ó minha Senhora.... 
 
9- Benção Final 
Dirigente: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde 
Todos: Amém 
Dirigente: Que o Senhor ressuscitado faça brilhar sua face sobre nós! 
Todos: Amém 
Dirigente: Que o Senhor ressuscitado acalme nossos corações e nos de a 
cura! 
Todos: Amém. 
Todos: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo! Amém! Aleluia! O 
Senhor vive entre nós e na nossa casa! 
 

 

2º Encontro: Segunda-feira da Oitava da Páscoa 
Tema: Igreja doméstica: casa da Palavra  

 

1- Monição inicial 
Leitor 1: Irmãos e irmãs, sejam acolhidos em nosso encontro com vossa 
família, nesse período Pascal, onde estamos vivenciando a Ressurreição de 
Nosso Senhor Jesus Cristo e pedimos a Deus a graça e a benção à vossa 
família, e que o Bom Deus lhes dê força, ânimo e esperança. Que a nossa 
casa seja diariamente uma Igreja doméstica e assim, possa ser casa da 
Palavra (Palavra de Deus). 

Dirigente: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

Todos: Amém. 

2- Invocação do Espírito Santo 
Dirigente: Rezemos juntos... 

Todos: Vinde Espírito Santo... 

3- Oração pelas Vocações 
Irmãos e irmãs, em nossa Diocese de Jacarezinho, temos a oportunidade de 
rezar por todas as vocações e somos motivados pela seguinte frase: “Cada 
comunidade uma nova vocação”. Assim, vamos rezar juntos um Pai Nosso e 
10 Ave Maria, pedindo vocações à Igreja - Pai Nosso... Ave Maria... (10x), 
Nossa Senhora Rainha das Vocações, rogai por nós! 

4- Diálogo da casa da Palavra 
Continuando nossa conversa, ser Igreja doméstica: casa da Palavra, é nos 
colocar diante do Senhor todos os dias em nosso lar, onde essa ―Igreja 
Doméstica‖, se torna uma comunidade especial de oração, de partilha. Em 
nossa casa (Lar), temos a oportunidade de aprender juntos as palavras 
profundas do Evangelho e assim, vivenciamos as relações domésticas de amor 
e perdão. 
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5- Aclamação ao Evangelho 
 

Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça 
E as demais coisas vos serão acrescentadas 

Aleluia, Aleluia 
Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra 

Que procede da boca de Deus 
Aleluia, Aleluia 

Aleluia! Aleluia! Aleluia! 
Aleluia, Aleluia! 

 

Leitor 2: Vamos nesse momento ouvir o Santo Evangelho (Mt 28,8-15) 

Dirigente: O Senhor esteja conosco 

Todos: Ele está no meio de nós. 

Dirigente: PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.  

Todos: Glória a vós, Senhor. 

 

Naquele tempo, 8as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com 
medo, mas correram com grande alegria, para dar a notícia aos 
discípulos. 9De repente, Jesus foi ao encontro delas, e disse: “Alegrai-vos!” 
As mulheres aproximaram-se, e prostraram-se diante de Jesus, abraçando 
seus pés.10Então Jesus disse a elas: “Não tenhais medo. Ide anunciar a 
meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão‖. 11Quando as 
mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade, e comunicaram 
aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. 12Os sumos sacerdotes 
reuniram-se com os anciãos, e deram uma grande soma de dinheiro aos 
soldados, 13dizendo-lhes: ―Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e 
roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. 14Se o governador ficar sabendo 
disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis‖. 15Os soldados pegaram o 
dinheiro, e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato 
espalhou-se entre os judeus, até o dia de hoje. 

— Palavra da Salvação. 

Todos: Glória a vós, Senhor. 

6- Meditanto a Palavra 
Leitor 1: Hoje ouvimos no Evangelho que as duas mulheres saem às pressas 
do túmulo, elas trazem no coração uma mistura de medo e alegria.  

Leitor 2: Ao voltarmos um pouco, nos versículos que antecedem o Evangelho 
de hoje, em Mt 28,5-7, o texto apresenta que o anjo diz para que elas deixem o 
medo de lado, porque o Senhor ressuscitou e o anjo pede que vão 
imediatamente dar a notícia aos discípulos.   
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Leitor 2: Estas mulheres partiram correndo para encontrar os discípulos e no 
percurso Jesus foi encontrá-las, as anima e encoraja, dissipando o medo de 
seus corações. Que experiência belíssima e que encontro animador.   

Leitor 3: E o Senhor Ressuscitado dá-lhe uma missão e as envia a anunciar 
aos discípulos que Ele ressuscitou e vão para a Galiléia onde tudo começou.  

Leitor 1: Mas vemos também ,que a ressurreição de Jesus, causou ciúmes 
nos grandes da época, que nem pagando os guardas, conseguiram apagar ou 
eliminar a notícia que Jesus está vivo e ressuscitado.  

Leitor 2: Irmãos e irmãs, passamos por tempos difíceis e somos testados e 
tomados pelas incertezas por causa dessa pandemia.  

Leitor 3: Acredito que o Evangelho de hoje, vem ao encontro do nosso coração 
e cada um de nós somos encorajados por Jesus a não ter medo e nem 
desanimar. E no tempo oportuno poderemos ver a luz do Sacrário novamente, 
receber o Senhor na Eucaristia e fazer a experiência de se  reunir em 
comunidade. Que as provações de hoje sejam uma nova oportunidade de 
fundamentar a nossa fé em Jesus. 

7- Oração a São José pedindo fim da pandemia 
 
Dirigente: Rezemos juntos a oração de São José pelo fim da pandemia 

Todos: ―Protegei, Santo Defensor, este nosso País. Iluminai os responsáveis 
pelo bem comum, para que saibam como vós cuidar das pessoas confiadas à 
responsabilidade deles‖. 
―Concedei a inteligência da ciência àqueles que procuram meios adequados 
para a saúde e o bem físico dos irmãos. Sustentai aqueles que se dedicam aos 
necessitados: os voluntários, os enfermeiros, os médicos, que estão na linha 
de frente no tratamento dos doentes, mesmo à custa da própria incolumidade‖. 
―Abençoai, São José, a Igreja: a partir de seus ministros, fazei-a sinal e 
instrumento da vossa luz e da vossa bondade. Acompanhai, São José, as 
famílias: com o vosso silêncio orante, construí a harmonia entre os pais e os 
filhos, de modo particular os mais pequeninos‖. 
―Preservai os anciãos da solidão: fazei que ninguém seja deixado no desespero 
do abandono e do desencorajamento. Consolai quem é mais frágil, encorajai 
quem vacila, intercedei pelos pobres. Com a Virgem Mãe, suplicai ao Senhor 
para que liberte o mundo de toda forma de pandemia. Amém". 

8- Oração do papa a Nossa Senhora pelo fim da pandemia 
 

Dirigente: Momento mariano: rezemos juntos em família a oração que o Papa 
Francisco, fez a Nossa Senhora pelo fim da pandemia: 

Todos: Ó Maria, Tu sempre brilhas em nosso caminho como sinal de salvação 
e esperança. Nós nos entregamos a Ti, Saúde dos Enfermos, que na Cruz 
foste associada à dor de Jesus, mantendo firme a Tua fé. Tu, Salvação dos 
discípulos de Jesus, sabes do que precisamos e temos a certeza de que 
garantirás, como em Caná da Galiléia, que a alegria e a celebração possam 
retornar após este momento de provação. Ajuda-nos, Mãe do Divino Amor, a 

https://www.acidigital.com/igreja/index.html
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nos conformarmos com a vontade do Pai e a fazer o que Jesus nos disser. Ele 
que tomou sobre si nossos sofrimentos e tomou sobre si nossas dores para 
nos levar, através da Cruz, à alegria da Ressurreição. Amém. Sob a Tua 
proteção, buscamos refúgio, Santa Mãe de Deus. Não desprezes as nossas 
súplicas, nós que estamos na provação, e livra-nos de todo perigo, Virgem 
gloriosa e abençoada. 

9- Benção da Casa 
Todos: Bendito sois, Senhor Deus, que na páscoa do Antigo Testamento, 
quisestes conservar intactas as casas do vosso povo marcadas com o sangue 
do cordeiro, e que, para cumprimento dos vossos sinais, nos destes como 
verdadeiro Cordeiro Pascal o vosso filho Jesus Cristo, crucificado por nós e 
ressuscitado dos mortos, derramai a vossa + benção sobre esta família e esta 
casa, para que os vosso fiéis, protegidos contra as ciladas do inimigo, se 
enriqueçam com a graça do Espírito Santo, e que a alegria da caridade venha 
reanimar os corações de seus moradores. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 

Benção Final 

 

3º Encontro: Terça-feira da Oitava da Páscoa 
Tema: Igreja doméstica: casa da Caridade 

 
1- Monição Inicial 
Dirigente: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém 
 

2- Invocação do Espírito Santo 
Dirigente: Invoquemos o auxílio Divino, pedindo as luzes necessárias para 
nossa oração. O Espírito Santo nos ama infinitamente e concede os seus 
melhores dons àqueles que os desejam, a quem pede, a que fielmente a eles 
correspondem.  
Todos: 

Vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai 
e enchei os corações com vossos dons celestiais. 

Vós sois chamado o Intercessor de Deus excelso dom sem par,  
a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. 

Sois o doador dos sete dons e sois poder na mão do Pai,  
por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. 
A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor,  
nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. 

Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz,  
se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. 

Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer 
que procedeis do Seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. 

Amém! 
 
3- Oração pelas Vocações 
Dirigente: Rezemos pelas vocações em toda a Igreja. Deus chama a cada  um 
de forma única e particular. Rezemos uma dezena do terço, pedindo a 
intercessão de Nossa Senhora, Mãe das Vocações.  
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(Rezar a dezena) 
 
4- Diálogo da casa da Caridade 
Dirigente: Nesta alegria da oitava de Páscoa, cheios de júbilo espiritual. Cristo 
Ressuscitou! A liturgia dedica a este Mistério tão grande não só um dia, mas se 
estende durante cinquenta dias, isto é, todo tempo Pascal. Vamos viver e 
acolher a oportunidade de revisarmos a nossa vida olhando para a vida de 
Jesus, sua entrega, sua doação, seu amor por cada ser humano. Nesta noite, 
vamos aprofundar e meditar sobre a Igreja Doméstica: casa da caridade. 
  
Todos: A família, como Igreja doméstica, é um lugar privilegiado para 
viver a caridade, como naquele casamento, em Caná da Galileia (Jo 2, 1-
12), onde Jesus restitui a alegria para aquele casamento. Isso serve para 
confiarmos na intervenção de Jesus, a pedido de Maria, em nossa família, 
principalmente, quando nossa família deixa de ser Igreja, um santuário da 
vida e das relações humanas e cristãs. 
 
Dirigente:Com amor e devoção, atentamente, ouçamos a Palavra de Deus, 
deixando-nos guiar por um caminho de dedicação a Deus e ao próximo. 
 
5- Aclamação ao Evangelho 
6-  

ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA, 
ALELUIA, ALELUIA! (Bis) 

O nosso cordeiro Pascal, Jesus Cristo, já foi imolado. Celebramos, assim, esta 
festa na sinceridade e verdade. 

 
Evangelho de João 20,11-18 (Leitura do Evangelho) 
(Tempo de silêncio para meditação)  
 
7- Meditando a Palavra 
Dirigente: Na alegria Pascal, a partir da leitura bíblica do encontro de Jesus e 
Maria Madalena, somos convidados a abrir o nosso coração para buscar o 
Senhor Ressuscitado. Assim, a caridade para com o próximo nos estimula a 
nos reconhecermos como filhos de um único Pai, que nos criou e nos ama. 
Portanto, que não diminua nosso compromisso de testemunhar a fé em nosso 
tempo muitas vezes perdido, sabendo que a fé não é transmitida por meio do 
proselitismo, mas sim pela atração, isto é, através do testemunho. Não se trata 
de representar esquemas do passado, mas de nos deixarmos guiar pelo 
Espírito do Senhor para propor a alegria que emana do Evangelho aos homens 
e mulheres que encontramos em nosso compromisso diário (Papa Francisco). 
Todos: A fé no Senhor ressuscitado faz com que os cristãos sejam 
destemidos na caridade e este é o maior antídoto contra as tendências do 
nosso tempo, pleno de lacerações e oposições. 
Dirigente: Vivemos tempos difíceis com a Pandemia do Covid-19, mas 
confiamos plenamente na proteção e na graça de Deus. Há alguns dias, 
estamos vivendo a quarentena, um grande convite para nos aproximarmos e 
viver como família, a Igreja Doméstica. A exemplo de São José, homem fiel e 
obediente a voz do Senhor, queremos pedir a Deus, que nos acompanhe em 
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nossa jornada, a fim de sermos libertados e protegidos de todo o perigo e 
guiados pela proteção do Padroeiro Universal da Santa Igreja. Rezemos juntos:  
 
8- Oração a São José pedindo fim da pandemia 
Todos: ―Protegei, Santo Defensor, este nosso País. Iluminai os responsáveis 
pelo bem comum, para que saibam – como vós – cuidar das pessoas confiadas 
à responsabilidade deles‖.―Concedei a inteligência da ciência àqueles que 
procuram meios adequados para a saúde e o bem físico dos irmãos. Sustentai 
aqueles que se dedicam aos necessitados: os voluntários, os enfermeiros, os 
médicos, que estão na linha de frente no tratamento dos doentes, mesmo à 
custa da própria incolumidade‖. ―Abençoai, São José, a Igreja: a partir de seus 
ministros, fazei-a sinal e instrumento da vossa luz e da vossa bondade. 
Acompanhai, São José, as famílias: com o vosso silêncio orante, construí a 
harmonia entre os pais e os filhos, de modo particular os mais 
pequeninos‖.―Preservai os anciãos da solidão: fazei que ninguém seja deixado 
no desespero do abandono e do desencorajamento. Consolai quem é mais 
frágil, encorajai quem vacila, intercedei pelos pobres. Com a Virgem Mãe, 
suplicai ao Senhor para que liberte o mundo de toda forma de pandemia. 
Amém" 
 
Dirigente: Debaixo da proteção da Bem Aventurada Virgem Maria, 
depositamos humildemente todas as nossas angustias. Como crianças que 
necessitam do amparo e dos cuidados maternos, entregamos todo o nosso 
viver, cantando.  

Maria de Nazaré 
Maria me cativou 

Fez mais forte a minha fé 
E por filho me adotou 

Ás vezes eu paro, eu fico a pensar 
E sem perceber me vejo a rezar 
O meu coração se põe a cantar 

Pra virgem de Nazaré 
Menina que Deus amou e escolheu 
Pra mãe de Jesus, o filho de Deus 
Maria que um povo inteiro elegeu 

Senhora e mãe do céu 
Ave, Maria 
Ave, Maria 
Ave, Maria 

Mãe de Jesus 
Maria que eu quero bem 

Maria do puro amor 
Igual à você, ninguém 

Mãe pura do meu Senhor 
Em cada mulher que a terra criou 
Um traço de Deus, Maria deixou 
Um sonho de mãe, Maria plantou 

Para o mundo encontrar a… 
 
9- Oração do papa a Nossa Senhora pelo fim da pandemia 
"Ó Maria,Tu sempre brilhas em nosso caminho como sinal de salvação e 
esperança.Nós nos entregamos a Ti, Saúde dos Enfermos, que na Cruz foste 
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associada à dor de Jesus, mantendo firme a Tua fé.Tu, Salvação dos 
discípulos de Jesus, sabes do que precisamos e temos a certeza de que 
garantirás, como em Caná da Galileia, que a alegria e a celebração possam 
retornar após este momento de provação.Ajuda-nos, Mãe do Divino Amor, a 
nos conformarmos com a vontade do Pai e a fazer o que Jesus nos disser. Ele 
que tomou sobre si nossos sofrimentos e tomou sobre si nossas dores para 
nos levar, através da Cruz, à alegria da Ressurreição. Amém.Sob a Tua 
proteção, buscamos refúgio, Santa Mãe de Deus.Não desprezes as nossas 
súplicas, nós que estamos na provação, e livra-nos de todo perigo, Virgem 
gloriosa e abençoada".  
 
Dirigente:Confiemos sob a proteção da Virgem Maria, consagrando as nossas 
famílias, os profissionais e agentes de saúde. Rezemos a consagração.  
Ó Minha Senhora... 
 
10- Benção da casa 
 
Todos: Nós vos bendizemos, Senhor nosso Deus, pois quisestes que o 
vosso Filho feito homem participasse da família humana e crescesse em 
estreita intimidade familiar, para conhecer as aflições e provar as alegrias 
de uma família. Senhor, nós vos rogamos humildemente por esta família; 
protegei-a e guardai-a, para que, confortada com o dom de vossa graça, 
goze prosperidade, paz e harmonia e dê no mundo testemunho de vossa 
glória, comportando-se como verdadeira Igreja doméstica. Por Cristo 
nosso Senhor. Amém  
 
Dirigente: Que Deus encha de alegria e esperança a nossa fé. A paz de Cristo 
exulte em nossos corações. O Espírito Santo derrame os seus dons sobre nós.  
Todos: Amém.  
 

4º Encontro: Quarta-feira da Oitava da Páscoa 
Tema: Igreja doméstica: casa da Missão 

 
1- Monição Inicial 
Dirigente: Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. 
Todos: Amém 
 
2- Invocação do Espírito Santo 
Todos: Vinde Espírito Santo... 
 
3- Oração pelas Vocações 
Dir.: ―Vocacionada a evangelizar‖ (DGAE, 2013-2023) a Igreja anuncia e vive a 
Misericórdia de Deus ajudando cada ser humano a fazer a experiência 
vocacional de responder ao chamado de Deus e nessa resposta fazer seu 
encontro pessoal. É também essencial o testemunho da oração, por isso, 
rezemos pelas vocações, afim de que, inspiradas pelo Espirito e fortalecidas 
por nosso testemunho sigam firmes no itinerário até Jesus. 
- Pai Nosso... 
- Ave-Maria... (10x) 
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- Glória ao Pai... 
 
4- Diálogo da casa da Missão 
Dir.: Criar um lar é criar uma família; é aprender a se sentir unido aos outros, 
de tal maneira que sintamos a vida um pouco mais humana (cf. DGAE, 5). O 
caminho da Santidade é humanizar, através do diálogo, do respeito e da 
alegria, fundamental ao cristão, pois, ―sem alegria, não se atrai ninguém‖ 
(CNBB, 2019, p. 9). 
Todos: Senhor, ajudai-nos a fortalecer nossa Igreja doméstica 
 
Dir.:―O testemunho e o anúncio rejuvenescem a Igreja‖ (DGAE, 11) é, portanto, 
essencial a fecunda vivência familiar da Palavra, é ao redor da Dela que 
criamos vínculos fecundos com Deus. A intimidade com a Palavra leva não 
apenas ao conhecimento Bíblico, mas, a uma coerência de vida. ―O Evangelho 
passa a ser o critério decisivo para o discernimento em vista da vivência cristã‖ 
(DGAE, 92). Nossa casa precisa ser casa da Palavra. 
Todos: Senhor, ajudai-nos a ser “casa da Palavra” 
 
Dir.: ―Uma fé autêntica – que nunca é cômoda e nem individualista – comporta 
sempre um profundo desejo de mudar o mundo, transmitir valores, deixar a 
terra um pouco melhor depois da nossa passagem por ela‖ (EG, 183), esse 
precisa ser um compromisso sério, assumido como verdadeira missão dentro 
dos lares, esta mesma missão que ―parte do encontro com Cristo e a Ele 
conduz‖ (DGAE, 23).  
Todos: Senhor, ajudai-nos a fecundar a terra com sua Palavra 
Dir.: A casa precisa ser lugar da ternura: do olhar, do abraço, do afeto (cf. 
DGAE, 134). Jesus, cuja metodologia é o caminhar como um modo de entrar 
em contato com as pessoas (cf. DGAE, 74) não deixou de acolher e viver a 
hospitalidade daqueles que com ele se encontravam: Marta e Maria (Lc 10, 28-
43); o publicano (Mt 9, 10 -11); Zaqueu (Lc 19, 1-10) e tantos outros em cujas 
casas entrou e cuja vida mudou. Também nós, precisamos ser hospitaleiros: 
acolher com generosidade e prontidão a Palavra de Deus em nossos lares e 
em nossos corações e dela aprender o caminho da conversão. 
Todos: Senhor, ajudai-nos a acolher com ternura e hospitalidade a tua 
Palavra 
 
5- Aclamação ao Evangelho 
 
Dir.: Com gratidão pela Palavra que se fez Carne e pelo amor com que Jesus 
edifica nossas casas como lugar de missão, aclamemos ao Santo Evangelho 
 

Aleluia, aleluia. (Bis) 
No princípio era a Palavra, 
e a Palavra se encarnou. 
E nós vimos sua glória, 
seu amor nos libertou. 

 
Evangelho do dia da oitava de páscoa (Lc 24, 3-35) 
Dirigente: O Senhor esteja convosco. 
Todos: Ele está no meio de nós. 



 12 

Dirigente: PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.  
Todos: Glória a vós, Senhor. 
 
Dirigente: 13Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos 
de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante onze quilômetros de 
Jerusalém. 14Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. 
15Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e 
começou a caminhar com eles. 16Os discípulos, porém, estavam como que 
cegos, e não o reconheceram. 17Então Jesus perguntou: ―Que ides 
conversando pelo caminho?‖ Eles pararam, com o rosto triste, 18e um deles, 
chamado Cléofas, lhe disse: ―Tu és o único peregrino em Jerusalém que não 
sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?‖ 
19Ele perguntou: ―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. 20Nossos sumos sacerdotes e nossos 
chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. 21Nós 
esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz três 
dias que todas essas coisas aconteceram! 22É verdade que algumas mulheres 
do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo 23e 
não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos 
e que estes afirmaram que Jesus está vivo. 24Alguns dos nossos foram ao 
túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, 
ninguém o viu‖. 
25Então Jesus lhes disse: ―Como sois sem inteligência e lentos para crer em 
tudo o que os profetas falaram! 26Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso 
para entrar na sua glória?‖ 27E, começando por Moisés e passando pelos 
Profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que 
falavam a respeito dele. 
28Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que 
ia mais adiante. 29Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: ―Fica conosco, 
pois já é tarde e a noite vem chegando!‖ Jesus entrou para ficar com eles. 
30Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e 
lhes distribuía. 
31Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, 
porém, desapareceu da frente deles. 32Então um disse ao outro: ―Não estava 
ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, e nos explicava 
as Escrituras?‖ 33Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para 
Jerusalém onde encontraram os Onze reunidos com os outros. 34E estes 
confirmaram: ―Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão!‖ 35Então 
os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como tinham 
reconhecido Jesus ao partir o pão. 
 
Dirigente: Palavra da Salvação. 
Todos: Glória a vós, Senhor 
 
6- Meditando a Palavra 
 
Leitor 1: ―Conhecer Jesus é o melhor presente que qualquer pessoa pode 
receber; tê-lo encontrado foi o melhor que ocorreu em nossas vidas, e fazê-lo 
conhecido com nossas palavras e obras é nossa alegria‖ (DAp, 29). Jesus, que 
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é Deus, se fez homem e com sua humanidade nos ensinou a sermos mais 
humanos, com o Mistério de sua vida nos chama também à experiência de 
sermos divinizados por seu amor. 
Nossas casas são o primeiro lugar de fazer a experiência com Deus, não 
porque somos detentores de um lar espiritual já pronto, mas, porque 
permitimos e clamamos a presença do Espírito Santo. De fato, ―O Espírito 
Santo permanece o sujeito protagonista transcendente da realização dessa 
obra, no espírito do homem e na história do mundo‖ (RMi, n.21). 
 
Leitor 2: ―A casa é local de encontro e convívio, é lugar para cultivo da vivência 
dos valores do Reino‖ (cf. DGAE, 74). Nosso modelo são as primeiras 
comunidades cristãs, que tudo partilhavam a favor dos irmãos (At 2, 42ss).  
No caminho de Emaús descobrimos os tesouros que podemos viver dentro de 
nossos lares para torná-los instrumentos da missão. 
O diálogo é o primeiro passo. Os discípulos sabem conversar, discutem, mas, 
também escutam quando Jesus anuncia a Palavra desde Moisés e as 
promessas até a realização que é Ele mesmo. É preciso cultivar o diálogo na 
vida familiar. Onde há diálogo, metade dos problemas já são iluminados. 
Temos tido paciência para falar e, principalmente para ouvir? 
 
Leitor 3: A caminhada é outra característica essencial. Não se pode 
permanecer no mesmo lugar espiritual, embora nossos lares estejam em um 
lugar geográfico e histórico, nós precisamos estar em constante e fecunda 
mudança. Crescer em santidade é um exercício que toda família precisa viver, 
assumindo as dificuldades e alegrias uns dos outros.  
Para tal, é de proporcional importância crer no testemunho familiar: o pai 
precisa crer na mudança do filho, a Mãe precisa confiar na palavra do marido, e 
assim por diante. ―Torna-se urgente um testemunho de amor fraterno e muito 
eloquente‖ (DGAE, 20). E embora a confiança nem sempre seja grande é 
preciso deixa-la agir nos corações. Os discípulos tem grande dificuldade em 
crer no testemunho das mulheres, e Jesus lhes chama a atenção: ―Como sois 
sem inteligência e lentos para crer‖. A família é uma pequena comunidade 
lugar de ―um ambiente humano de proximidade e confiança‖ (DGAE, 34).É 
Jesus quem ensina, quem fortalece e dá sentido ao testemunho. Acolher a Sua 
Palavra e pedir sua presença através da oração é o caminho mais fecundo 
para tornar uma casa em um templo espiritual. ―Sem oração não existe vida 
cristã autêntica. Sem caridade, a oração não pode ser considerada cristã‖ 
(DGAE, 102).  
 
Leitor 4: Por fim, é preciso acolher: ―fica conosco, já é tarde e a noite vem 
chegando‖. Aquele que sabe acolher é também acolhido. Acolhido pelo amor 
misericordioso de Deus que, com sua Escritura ―faz arder o coração‖, e leva 
cada um a seu modo, a tornar-se missionário, anunciando aquilo que vive e 
testemunhando esse amor. 
A Igreja doméstica nasce de relacionamentos firmados na graça e na vontade 
de Deus, se Ele está no centro, toda a vida familiar orbitará ao seu redor e dele 
saciará sua sede e fome de justiça e de paz. ―Que a família comece e termine 
sabendo onde vai‖, e que neste caminho nunca falte o amparo divino da 
Virgem Maria e de São José. 
 



 14 

Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. 
 
7- Oração a São José pedindo o fim da pandemia 
 
Dir.: Rezemos irmãos, pedindo a intercessão de São José pelo fim da 
pandemia: 
 
―Protegei, Santo Defensor, este nosso País. Iluminai os responsáveis pelo bem 
comum, para que saibam – como vós – cuidar das pessoas confiadas à 
responsabilidade deles‖.  
―Concedei a inteligência da ciência àqueles que procuram meios adequados 
para a saúde e o bem físico dos irmãos. Sustentai aqueles que se dedicam aos 
necessitados: os voluntários, os enfermeiros, os médicos, que estão na linha 
de frente no tratamento dos doentes, mesmo à custa da própria incolumidade‖.  
―Abençoai, São José, a Igreja: a partir de seus ministros, fazei-a sinal e 
instrumento da vossa luz e da vossa bondade. Acompanhai, São José, as 
famílias: com o vosso silêncio orante, construí a harmonia entre os pais e os 
filhos, de modo particular os mais pequeninos‖.  
―Preservai os anciãos da solidão: fazei que ninguém seja deixado no desespero 
do abandono e do desencorajamento. Consolai quem é mais frágil, encorajai 
quem vacila, intercedei pelos pobres. Com a Virgem Mãe, suplicai ao Senhor 
para que liberte o mundo de toda forma de pandemia. Amém".  
 
Música – Eu e minha casa serviremos ao Senhor (Jonas Abib) 

Deus não quer nos condenar 
Quer de nós uma decisão 

Para o nosso bem: Para nos salvar 
Pergunta hoje então: 

A quem você quer servir? 

Eu e minha casa serviremos ao Senhor (bis) 

O pecado quer nos dominar 
E Deus quer nos Santificar 

É preciso decidir 
Ser de Deus não me enganar 

A quem você quer servir? 

 
8- Oração do papa a Nossa Senhora pelo fim da pandemia 
 
Dir.: Confiemos ainda nossas vidas a intercessão amorosa da Virgem Maria: 
 
Todos: "Ó Maria,Tu sempre brilhas em nosso caminho como sinal de salvação 
e esperança.  
Nós nos entregamos a Ti, Saúde dos Enfermos, que na Cruz foste associada à 
dor de Jesus, mantendo firme a Tua fé.  
Tu, Salvação dos discípulos de Jesus, sabes do que precisamos e temos a 
certeza de que garantirás, como em Caná da Galileia, que a alegria e a 
celebração possam retornar após este momento de provação.  
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Ajuda-nos, Mãe do Divino Amor, a nos conformarmos com a vontade do Pai e a 
fazer o que Jesus nos disser. Ele que tomou sobre si nossos sofrimentos e 
tomou sobre si nossas dores para nos levar, através da Cruz, à alegria da 
Ressurreição. Amém.  
Sob a Tua proteção, buscamos refúgio, Santa Mãe de Deus.  
Não desprezes as nossas súplicas, nós que estamos na provação, e livra-nos 
de todo perigo, Virgem gloriosa e abençoada". 
 
Ó minha Senhora e minha Mãe, eu me ofereço todo a vós e, em prova de 
minha devoção para convosco, vos consagro neste dia, meus olhos, meus 
ouvidos, minha boca, meu coração e todo o meu ser. E porque assim sou 
vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e 
propriedade vossa. Amém. 
 
9- Benção da casa 
Dir: A nossa proteção está no nome do Senhor 
Que fez o Céu e a Terra 
 
Dir: Oremos 
Dir: Bendito sejais, Senhor, que, na Páscoa do Antigo Testamento 
conservastes intactas as casas do povo eleito pela aspersão do sangue do 
cordeiro e nos sacramentos da nova aliança nos destes o vosso Filho Jesus 
Cristo,por nós crucificado e ressuscitado de entre os mortos,como verdadeiro 
Cordeiro pascal,para proteger os fiéis das ciladas do inimigoe enriquecê-los 
com a graça do Espírito Santo. 
Derramai a vossa bênção sobre esta família e esta casa,para que a alegria da 
caridade inunde os corações dos que nela habitam.Por Cristo, Nosso Senhor. 
Todos: Amém. 
 
Abençoe Deus Todo-poderoso este lar e seus habitante. 
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
 

5º Encontro: Quinta-feira da Oitava da Páscoa 
Tema: Igreja doméstica: casa do Pão 

 
AMBIENTE: Preparar em um altar (uma mesinha) e nessa colocar um pão, 
Bíblia, recipiente com água abençoada, vela acesa e flores naturais. 
 
1- Monição Inicial 
Animador: Querida família, hoje queremos refletir sobre a nossa casa que 
precisa sempre se tornar nossa Igreja doméstica que nos alimenta como casa 
do pão. Nosso lar é o santuário do amor e do espaço sagrado para o nosso 
caminhar na busca de santidade, cada um colaborando com o outro nesse 
caminho. Sentido o amor de Deus a nos envolver, vamos traçar o sinal da Cruz 
em quem está ao nosso lado, dizendo: 
Todos: Deus te abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
Animador: Que a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo Ressuscitado, o amor 
do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. 
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 
 



 16 

2- Invocação do Espírito Santo 
Leitor 1: Pedimos a presença do Espírito Santo para que transforme nossa 
vida e nossas famílias.  

Canto: Vem, Vem, Vem, Espírito Santo  
 (Ou rezar a oração Vinde Espírito Santo) 

 
3- Oração pelas Vocações 
Leitor 2: Estamos vivendo em nossa diocese o Ano Vocacional Diocesano, 
rezemos para que o Bom Mestre envie numerosas e santas vocações. 
Suplicamos por mais ministros ordenados, para que os nossos jovens 
compreendam a vocação matrimonial, para que tenhamos mais religiosos, 
consagrados e leigos que doam suas vidas das diversos carismas e serviços. 
Por isso rezemos a dezena pelas vocações.  
Todos: 1 Pai-Nosso, 10 Ave-Maria e 1 Gloria ao Pai. 
 
4- Diálogo da casa do Pão 
Animador: Nosso encontro de hoje tem como tema: ―Igreja Doméstica - Casa 
do Pão‖. Queremos conversar sobre o alimento Eucaristia, o pão da vida, que é 
indispensável para a vida familiar e comunitária e que nos sustenta na 
caminhada do dia a dia. 
Todos: A comunhão nos une a Cristo e aos irmãos. 
Leitor 1: Costumamos receber a comunhão constantemente. Mas nesse tempo 
de pandemia estamos impedidos de comungar Jesus Eucaristicamente. Somos 
convidados a acompanhar a Santa Missa pelos meios de comunicação social e 
comungarmos espiritualmente. Como estamos sentido falta de comungar. 
Como é importante comungar. Mas nos perguntamos: O que é a Eucaristia? 
Por que recebemos a comunhão? Que efeitos e compromissos ela provoca em 
nós? 
 
5- Aclamação ao Evangelho 
Animador: Felizes pela Boa Notícia da Ressurreição do Senhor, vamos abrir 
nossa Bíblia no Evangelho de Lucas 24,35-48 e acompanhar a leitura. 
Canto: Que alegria, Cristo ressurgiu. No Evangelho Ele vai falar. 
Entoemos nosso canto de louvor e gratidão, sua Palavra vamos aclamar: 
Aleluia (4x). 
(Alguém vá até o centro e proclame o Evangelho, após o canto. Em seguida, 
fazer um breve momento de silêncio.) 
 
6- Meditando a Palavra 
Animador: Nossa oração quer ser um convite a renovar nossa fé no Cristo 
presente na Santíssima Eucaristia e em cada irmão. Por isso rezemos: 
Leitor 1:  Jesus, pão da vida, dai-nos sempre deste pão. 
Leitor 2:  Jesus, alimento para a vida eterna, ensinai-nos a vos adorar. 
Leitor 1:  Jesus, presente na Eucaristia, aumentai a nossa fé. 
Leitor 2:  Jesus força da comunidade, ajudai-nos a viver em comunhão.  
Leitor 1:  Jesus, fonte do amor, fortalecei nossa fraternidade. 
Leitor 2:  Jesus, verdadeira comida, fazei-nos permanecer em vós. 
Leitor 1:  Jesus, enviado do Pai, conservai-nos sempre em vosso amor. 
Todos: (Cantando) O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos 
irmãos. E nos ensina a abrir as mãos, para partir, repartir o pão. 
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Animador:No Evangelho, São Lucas narra como os dois discípulos de Emaús, 
depois de O terem reconhecido ―ao partir o pão‖, se dirigiram cheios de alegria 
a Jerusalém para informar os outros o que tinha acontecido. E precisamente 
quando estavam a falar, o próprio Senhor fez – se presente mostrando as 
mãos e os pés com os sinais da Paixão. Diante da admiração incrédula dos 
Apóstolos, Jesus pediu peixe assado e comeu – o diante deles. Cristo vai ao 
encontro deles para fortalecer-lhes a fé e dizer-lhes: ―Vós sereis testemunhas 
de tudo isso‖ (Lc 24,48). 
Leitor 2: A seguir passa a interpretar as Escrituras: ―Era preciso que se 
cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na Lei de Moisés, nos Profetas e 
nos Salmos‖. Então lhes abriu a mente para que entendessem as Escrituras, e 
disse-lhes: ―Assim está escrito que o Messias devia sofrer e ressuscitar dos 
mortos ao terceiro dia, e que, em seu nome, fosse proclamada a conversão 
para a remissão dos pecados a todas as nações, a começar por Jerusalém. 
Vós sois testemunhas disso‖. 
Leitor 1: Uma fábula de La Fontaine1 nos ajuda a entender isto: Estando às 
portas da morte, um ancião chamou seus dez filhos e disse-lhes: ―Tragam-me, 
cada um de vocês, uma vara‖. Eles fizeram como o pai tinha ordenado. Daí o 
pai lhes disse: ―Ajuntem agora as varas e as amarrem num feixe‖. Eles fizeram 
um feixe. Então o pai lhes falou: ―Agora vocês, um por vez, tentem quebrar este 
feixe de varas‖. Eles tentaram, mas não conseguiram. O pai, reunindo suas 
últimas forças, desatou o feixe e, pegando uma por uma, quebrou todas as 
varas. Em seguida, com os olhos úmidos e cheios de luz, o pai voltou-se para 
eles e disse-lhes: ―Filhos, se vocês permanecerem unidos como o feixe de 
varas, ninguém conseguirá destruí-los. Mas se vocês se dividirem e ficarem 
separados uns dos outros, facilmente serão vencidos, diante das dificuldades 
que irão aparecer no decorrer da vida‖. 
Todos: (Cantando) Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo 
irmão. 
Leitor 2: Como aquele ancião, Jesus, aparece para seus discípulos e falou-
lhes claramente, com palavras carregadas de sabedoria divina e de sentimento 
humano, da necessidade de estar em comunhão com Ele.  
Leitor 1: Esse testamento deixa-nos a Eucaristia e, junto com Ela, o 
mandamento do amor, ou seja, o Corpo de Cristo e a Palavra de Cristo, numa 
única unidade de amor, para que todos que nEle crerem, sejam Um com Ele.  
Leitor 2: O pão é um alimento sagrado. No Antigo Testamento, o pão era o 
alimento mais importante do povo de Deus. Com Jesus, o pão torna-se ainda 
mais importante, pois Jesus mesmo quis tornar-se pão para nos saciar de toda 
fome. Ele é o pão para ser partilhado, sinal da justiça, igualdade e sociedade 
sem fome. 
Todos: (Cantando) Importa viver, Senhor, unidos no amor, na 
participação, vivendo em comunhão. 
Leitor 1: O Documento 100 da CNBB diz: ―A fé da Igreja é essencialmente fé 
Eucarística e alimenta-se, de modo particular, à mesa da Eucaristia. A 
Eucaristia é o momento principal da vida comunitária, pois é o sacramento de 
comunhão e reconciliação. Ela é o encontro de Deus com a família, da família 
com Deus e dos membros da família entre si‖ (181).  

                                                           
1
Jean de La Fontaine (1621-1695) foi poeta e criador de fábulas francês. 
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Leitor 2: ―A fraternidade é a expressão da comunhão com Deus e as pessoas. 
A partir da Eucaristia, cada família e comunidade cristã concretiza, em sinais 
solidários, o seu compromisso com a prática da caridade‖ (182). 
Todos: Senhor, que nunca nos falte o pão de cada dia e nunca mais o pão 
da Eucaristia. 
Leitor 1: A Igreja nos pede para participarmos da Missa. Hoje tomar parte da 
celebração Eucarística é séria opção. Celebrar o mistério pascal em 
comunidade é um privilégio, mais do que uma obrigação. Decidir-se por tomar 
parte da missa dominical, é um sagrado exercício de quem entende que seu 
cotidiano necessita alimentar-se na mesa que é fonte e ápice da vida cristã. 
Leitor 2: Nossas celebrações, Missa ou Celebração da Palavra, devem 
acontecer, preferencialmente, no domingo. Ele é o dia da Igreja, é o dia do 
Senhor e por isso é o dia da família. Dia da família reunida em comunidade 
como irmãos em nome do Senhor.  
Todos: Os cristãos tinham tudo em comum. Dividiam seus bens com 
alegria. Deus espera que os dons de cada um se repartam com amor no 
dia a dia. 
 
PARTILHA DO PÃO 
Animador: Refletimos e rezamos sobre o pão da Eucaristia. Neste momento, 
queremos abençoar e partilhar o pão (todos estendem a mão, enquanto se faz 
a oração da bênção). 
 
Todos:Ó Pai, tu que sustentaste toda a humanidade e enviaste teu Filho, 
entregando-o como alimentos para nós, faze que, através de tua força e 
bondade, nunca falte o pão na mesa do povo. Abençoa, Senhor, este pão 
e que todos quantos se alimentarem dele sejam fortalecidos na luta 
contra o mal e na prática do bem. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém 

 
(Enquanto se canta, pode-se partilhar o pão.) 

(CANTO: É bom estarmos juntos) 
 

1. É bom estarmos juntos, à mesa do Senhor. E unidos na alegria, partir o pão 
do amor. 

Na vida caminha quem come deste pão. Não anda sozinho, quem vive em 
comunhão. 

2. Formamos a Igreja, o corpo do Senhor. Que em nós, o mundo veja a luz do 
seu amor. 

 
7- Oração a São José pedindo fim da pandemia 
Animador: Rezemos pedindo a intercessão de São José patrono da Igreja e 
das famílias para que interceda sobre nossas famílias e todo o mundo que 
sofre com essa doença e tantos outros sofrimentos. Juntos rezemos: 
Todos: “Protegei, Santo Defensor, este nosso País. Iluminai os 
responsáveis pelo bem comum, para que saibam – como vós – cuidar das 
pessoas confiadas à responsabilidade deles”. “Concedei a inteligência da 
ciência àqueles que procuram meios adequados para a saúde e o bem 
físico dos irmãos. Sustentai aqueles que se dedicam aos necessitados: 
os voluntários, os enfermeiros, os médicos, que estão na linha de frente 
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no tratamento dos doentes, mesmo à custa da própria incolumidade”. 
“Abençoai, São José, a Igreja: a partir de seus ministros, fazei-a sinal e 
instrumento da vossa luz e da vossa bondade. Acompanhai, São José, as 
famílias: com o vosso silêncio orante, construí a harmonia entre os pais e 
os filhos, de modo particular os mais pequeninos”. “Preservai os anciãos 
da solidão: fazei que ninguém seja deixado no desespero do abandono e 
do desencorajamento. Consolai quem é mais frágil, encorajai quem vacila, 
intercedei pelos pobres. Com a Virgem Mãe, suplicai ao Senhor para que 
liberte o mundo de toda forma de pandemia. Amém". 
 

CANTO: É no campo da vida 
1. É no campo da vida que se esconde um tesouro. Vale mais que o ouro, mais 
que a prata que brilha. É presente de Deus, é o céu já aqui. O amor mora ali e 

se chama família.  Como é bom ter a minha família, como é bom. Vale a 
pena vender tudo mais para poder comprar. Esse campo, que esconde 

um tesouro que é puro dom, é meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, 
meu lar. 

 
8- Oração do papa a Nossa Senhora pelo fim da pandemia 
 
Animador: O papa Francisco nos apresentou essa oração para rezarmos a 
Nossa Senhora pelo fim da pandemia do coronavírus. Juntos rezemos: 
 
Todos: "Ó Maria, Tu sempre brilhas em nosso caminho como sinal de 
salvação e esperança. Nós nos entregamos a Ti, Saúde dos Enfermos, 
que na Cruz foste associada à dor de Jesus, mantendo firme a Tua fé. Tu, 
Salvação dos discípulos de Jesus, sabes do que precisamos e temos a 
certeza de que garantirás, como em Caná da Galileia, que a alegria e a 
celebração possam retornar após este momento de provação. Ajuda-nos, 
Mãe do Divino Amor, a nos conformarmos com a vontade do Pai e a fazer 
o que Jesus nos disser. Ele que tomou sobre si nossos sofrimentos e 
tomou sobre si nossas dores para nos levar, através da Cruz, à alegria da 
Ressurreição. Amém. Sob a Tua proteção, buscamos refúgio, Santa Mãe 
de Deus. Não desprezes as nossas súplicas, nós que estamos na 
provação, e livra-nos de todo perigo, Virgem gloriosa e abençoada".  
Animador: Vamos ainda cantar (ou rezar) a consagração de Nossa Senhora. 
 
9- Benção da casa 
 
Animador: Supliquemos a bênção de Deus sobre nossa família e sobre as 
demais famílias. 
 
TODOS: Ó Pai, por vosso Filho Jesus, vencestes a morte e nos abristes o 
caminho para a vida eterna. Concedei-nos a força criadora e salvadora de 
vosso Espírito Santo, para renascermos na luz do Senhor Ressuscitado. 
Ele vive e nos quer vivos! Abençoai nossa casa, nossa família, o trabalho, 
o dia a dia de nossa vida e convivência e todas as famílias. Que esta Boa 
Notícia da vida que vence a morte ressoe forte em nossos corações, em 
nossos lares, na Igreja e na sociedade. Seja acolhida como fundamento 
de nossa fé e razão de nossa esperança. Senhor dai-nos olhos atentos 
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para ver as necessidades e os sofrimentos de nossos irmãos e irmãs, 
principalmente os que sofrem por esta pandemia, corações compassivos 
que motivem nossas ações e o senso do cuidado para que a vida 
prevaleça. Amém. 
(Enquanto rezamos o Pai-Nosso, alguém da família asperge a casa com água 
abençoada.) 
Animador: Que o Deus todo poderoso nos abençoe nesta oitava pascal; 
renove em nossos lares o amor, a fé e a esperança, e nos livre de todo o mal. 
E a todos nós que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte, que a 
Santíssima Trindade nos abençoe, em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. Amém. 

 

6º Encontro: Sexta-feira da Oitava da Páscoa 
Tema: Igreja doméstica: casa da Justiça e do Perdão 

 
1- Monição Inicial 
ANIMADOR: Boa noite. Estamos reunidos mais uma vez para celebrar juntos 
como Igreja Doméstica. Essa oitava pascal tem sido muito especial. Temos 
descoberto que podemos nos reunir diariamente não só para as refeições ou 
momentos lúdicos, mas também para orar como família. 
TODOS: Bendito seja Deus que tira coisas boas de momentos ruins, e 
neste tempo de isolamento social tem ensinado as famílias a ser Igreja 
Doméstica. 
Animador: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
TODOS: Amém. 
 
2- Invocação do Espírito Santo 
(Antes da oração que se segue, o círio pascal familiar seja tirado da mesa 

por um membro da família e erguido o mais alto possível. Os presentes 
contemplem a chama da vela e peçam a Deus que aqueça seus corações 

com os dons do Espírito Santo.) 
Animador: Invoquemos o Espírito Santo sobre nós. 
TODOS:Ó Espírito Santo, dai-nos um coração grande, aberto à vossa 
silenciosa e forte palavra inspiradora; fechado a todas as ambições 
mesquinhas; alheio a qualquer desprezível competição humana, 
compenetrado do sentido da Santa Igreja. Um coração grande, desejoso 
de se tornar semelhante ao Coração do Senhor Jesus. Um coração 
grande e forte para amar a todos, servir a todos, sofrer por todos. Um 
coração grande e forte para superar todas as provações, todo o 
desânimo, todo o cansaço, toda a desilusão, toda a ofensa. Um coração 
grande, forte e perseverante até o sacrifício, quando for necessário. Um 
coração, cuja felicidade é palpitar com o Coração de Cristo e cumprir 
humilde, fiel e corajosamente a Vontade Divina. Amém. 

 
CANTO: Conheço um coração 

Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por 
revelar seu nome aos pequenos. Que tem o dom de amar, que sabe 

perdoar, e deu a vida para nos salvar! 
Jesus, manda Teu Espírito para transformar meu coração. (2x) 
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Às vezes no meu peito bate um coração de pedra. Magoado, frio, sem 
vida, aqui dentro ele me aperta. Não quer saber de amar, nem sabe 

perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. 
Jesus, manda Teu Espírito para transformar meu coração. (2x) 

Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos 
o Seu povo. Derrama sobre nós, a água do amor, o Espírito de Deus, 

nosso Senhor! 
Jesus, manda Teu Espírito para transformar meu coração. (2x) 

 
3- Oração pelas Vocações 
ANIMADOR: Como é bom ser família. Como é bom crer em Deus. Como é bom 
estarmos orando juntos durante essa semana. Para que tudo isso acontecesse, 
fomos precedidos por homens e mulheres de fé, que ouviram o chamado de 
Deus e assumiram seu papel de discípulos missionários pela construção do 
Reino. 
LEITOR 1: Ao chamado de Deus damos o nome ―vocação‖. Todos os batizados 
são vocacionados. Cada um para uma vocação específica e todos para a 
santidade.  
LEITOR 2: Peçamos ao Coração de Jesus que todos os cristãos descubram sua 
vocação, a abracem com firmeza e transformem o mundo através de seu ―sim‖ 
fiel e perseverante aos projetos de Deus. 
TODOS:Senhor Jesus que quisestes que do vosso lado transpassado pela 
lança brotasse o sacramento da Igreja, concedei-lhe o dom de muitas e 
santas vocações. Conservai na fidelidade de vosso amor os que 
chamastes e tornai-os incansáveis na construção de vosso Reino. 
Coração de Jesus, dai-nos vosso amor para merecer de Deus a graça de 
numerosas vocações sacerdotais, religiosas e de pais e mães de família. 
Coração de Jesus, que na cruz nos redimistes, atrai-nos para Vós, a fim 
de que sigamos uma vida de entrega generosa aos irmãos. Amém. 
(Antes da oração da dezena, o animador pode pedir aos presentes que 
citem nomes de padres, freis, freiras que marcaram positivamente suas 
vidas. Também podem citar exemplos de famílias que admiram pela fé e 
pelo serviço a Deus) 
ANIMADOR: Para que Deus suscite numerosas e santas vocações para a Igreja 
e, de modo especial, que tenhamos um novo vocacionado em nossa 
comunidade, rezemos um Pai Nosso e 10 Ave Marias. 
 
4- Diálogo da casa da Justiça e do Perdão 
ANIMADOR: Querida família, a celebração de hoje nos fará pensar sobre a 
justiça e o perdão, práticas que devem se fazer presentes diariamente em 
nossa vida de Igreja Doméstica. 
LEITOR 1: Mas o que é justiça? O que é perdão? 
TODOS:Tanto justiça quanto perdão são palavras difíceis de definir. 
Costuma-se dizer que justiça é dar a cada um o que lhe é de direito. Já o 
perdão é um ato de amor que faz acolher aquele que nos ofendeu. 
LEITOR 2: Isso quer dizer que somos justos quando pagamos nossas dívidas. 
Somos justos quando respeitamos os lugares e vagas preferenciais. Somos 
justos quando devolvemos aos donos aquilo que não é nosso. Justiça tem 
haver com lei! 
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TODOS:Sim, mas somos justos também quando praticamos a fidelidade 
que é devida ao cônjuge, e a obediência que é devida aos pais. Somos 
justos quando entendemos a fraternidade como dever entre os irmãos. 
Somos justos quando compreendemos o dever de partilhar entre nós os 
bens que, antes de conquistas nossas, são fruto da misericórdia de Deus. 
ANIMADOR: Muito bem, só não podemos nos esquecer que todas essas práticas 
de justiça nos santificam, não por serem cumpridas apenas como obrigação 
legal, mas por serem vividas como experiência de gratuidade no amor. 
TODOS:Sim, porque primeiro fomos amados por Deus, aprendemos a 
amar.Encontramos no amor o motivo deconviver, nos respeitando, 
valorizando e promovendo. Quando aparecem nossas imperfeições e, por 
causa delas, nos magoamos, no amor e na graça de Deus, praticamos o 
perdão. 
 
5- Aclamação ao Evangelho 
ANIMADOR: Preparemo-nos para ouvir a Palavra de Deus. 
 
CANTO: Eu venho, Senhor Deus, ouvir-te 

 
Eu venho Senhor Deus ouvir-te com amor, aprender tua mensagem de paz com 

muito ardor. 
Palavra que une os povos. Palavra de conversão. Palavra de alegria. É luz para 

o coração. 
Aleluia. (8x) 

Palavra que traz justiça. Palavra que é missão. Palavra que é chamado. Palavra 
com vocação. 
Aleluia. (8x) 

 
LEITOR: Evangelho de Jesus Cristo + segundo João. 
 
Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de 
Tiberíades. A aparição foi assim: Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, 
chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros 
dois discípulos de Jesus. 
Simão Pedro disse a eles: ―Eu vou pescar‖. Eles disseram: ―Também vamos 
contigo‖. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. 
Já tinha amanhecido, e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não 
sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: ―Moços, tendes alguma coisa para 
comer?‖ Responderam: ―Não‖. 
Jesus disse-lhes: ―Lançai a rede à direita da barca, e achareis‖. Lançaram pois 
a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de 
peixes. Então, o discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: ―É o Senhor!‖ 
Simão Pedro ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, 
e atirou-se ao mar.  
Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na 
verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de cem metros. 
Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima, e pão. 
Jesus disse-lhes: ―trazei alguns dos peixes que apanhastes‖. 
Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia 
de cento e cinquenta e três grandes peixes; e apesar de tantos peixes, a rede 
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não se rompeu. Jesus disse-lhes: ―Vinde comer‖. Nenhum dos discípulos se 
atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. 
Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles. E fez a mesma coisa 
com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, 
apareceu aos discípulos.  
Palavra da Salvação. 
TODOS: Glória a vós, Senhor. 
 

(O animador peça aos presente que releiam em silêncio o texto do 
Evangelho e que tentem imaginar as cenas narradas por São João.) 

 
6- Meditando a Palavra 
 
ANIMADOR: Querida família, façamos com que o Evangelho que acabamos de 
ler nos ajude a entender a importância da justiça e do perdão. De um modo 
especial, que a Sagrada Escritura nos mostre como viver a justiça e como 
transformá-la em perdão. 
LEITOR 1:Jesus havia sofrido a paixão. Depois de morto e sepultado, 
ressuscitou e apareceu para as mulheres, que anunciaram a boa nova para os 
discípulos. Mesmo assim, Pedro resolveu ir pescar e levou consigo os outros 
apóstolos. 
LEITOR 2: A vocação de Pedro era pescar homens e não peixes. Voltar ao mar 
era como negar o caminho para o qual Jesus o havia designado. 
TODOS:Senhor, que nossa família não volte atrás na vocação que o Senhor 
lhe concedeu. Fazei-nos bons cristãos: pais educadores e protetores, 
filhos obedientes que crescem em sabedoria e graça, irmãos que vivem a 
verdadeira fraternidade. Sejamos uma Sagrada Família dos tempos 
modernos. 
LEITOR 1:Ao negar a própria vocação, Pedro se frustra, pois não conseguiu 
pescar. É o sinal de que seguir por caminhos contrários ao projeto de Deus não 
pode nos realizar. Não seremos felizes assim. 
LEITOR 2:Mas na praia, Jesus espera o retorno dos pescadores. Ele não os 
critica. Não briga com eles. Apenas sugere que lancem mais uma vez a rede. 
Atendendo à sugestão, fazem uma pesca totalmente inesperada: 153 grandes 
peixes. 
TODOS:Senhor, assim como perdoastes a falha dos discípulos que 
voltaram pescar quando deveriam estar celebrando a ressurreição e se 
preparando para a Evangelização, ensinai-nos a perdoar todos aqueles 
que nos decepcionaram ou ofenderam. Sobretudo, Senhor, que dentro do 
nosso lar não reine a mágoa, o ressentimento e a falta de perdão. 
LEITOR 1:No final do texto que lemos hoje, Jesus come com eles. Fazer 
refeição junto é próprio daqueles que querem ter uma vida em comum. Sentar-
se à mesa é mais do que repartir do alimento sobre ela. A comensalidade é a 
virtude daqueles que partilham histórias, sentimentos, expectativas. 
LEITOR 2:Pela fração do pão comumente Jesus é reconhecido nas Sagradas 
Escrituras.  Uma das características mais marcantes da Igreja nascente é o 
hábito dos cristãos partirem e repartirem o pão.  
TODOS:Senhor, que nossa família saiba partir e repartir o pão em sua vida 
interna.Que saibamos também repartir o pão com os mais necessitados, 
porque isso é fator de justiça, é sinal de caridade e é gesto de amor. Por 
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fim, concedei-nos a graça de, o quanto antes, podermos reencontrar a 
família de fé, e juntos alimentarmo-nos do maior de todos os banquetes: a 
Santíssima Eucaristia. 
(fazer um minuto de silêncio em sinal do sofrimento pela impossibilidade 

de comungar nestes tempos de pandemia) 
 

7- Oração a São José pedindo o fim da pandemia 
ANIMADOR: Não pudemos celebrar a Semana Santa e nem a Oitava Pascal na 
Igreja Paroquial com a comunidade devido à Pandemia do Corona Vírus. Essa 
doença espalhou-se pelo mundo todo em poucos meses e já fez muitas 
vítimas. Peçamos a São José, o Digníssimo Esposo da Virgem Maria para que 
rogue por nós pela erradicação desta doença. 
TODOS:“Protegei, Santo Defensor, este nosso País. Iluminai os 
responsáveis pelo bem comum, para que saibam – como vós – cuidar das 
pessoas confiadas à responsabilidade deles”. “Concedei a inteligência da 
ciência àqueles que procuram meios adequados para a saúde e o 
bemfísico dos irmãos.Sustentai aqueles que se dedicam 
aosnecessitados: os voluntários, os enfermeiros, os médicos, que estão 
na linha de frente no tratamento dos doentes, mesmo à custa da própria 
incolumidade”. “Abençoai, São José, a Igreja: a partir de seus ministros, 
fazei-a sinal e instrumento da vossa luz e da vossa bondade. 
Acompanhai, São José, as famílias: com o vosso 
silêncioorante,construíaharmoniaentreospaiseosfilhos,demodoparticularo
smaispequeninos”.“Preservai os anciãos da solidão: fazei que ninguém 
seja deixado no desespero doabandono e do desencorajamento. Consolai 
quem é mais frágil, encorajai quem vacila,intercedei pelos pobres. Com a 
Virgem Mãe, suplicai ao Senhor para que liberte omundo de toda forma de 
pandemia. Amém" 
 

CANTO: Tudo é do Pai 
Ouça no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=H9Dr-glmDIw 

Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do 
mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser. O 

pecado devastou o meu viver. 
Fui embora. Disse ao pai: ―Dá-me o que é meu. Dá-me a parte que me 
cabe da herança‖. Fui pro mundo. Gastei tudo. Me restou só o pecado. 

Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. 
Tudo é do Pai. Toda honra e toda a glória, é Dele a vitória alcançada 

em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais 
forte é o meu Senhor que me cura por amor. 

 
8- Oração do papa a Nossa Senhora pelo fim da pandemia 
LEITOR 1: Antes de pedirmos a Deus que abençoe nossa casa, unamo-nos ao 
Papa Francisco e oremos à Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, que nos 
socorra neste tempo de Pandemia. 
TODOS: "Ó Maria, Tu sempre brilhas em nosso caminho como sinal de 
salvação e esperança. Nós nos entregamos a Ti, Saúde dos Enfermos, 
que na Cruz foste associada à dor de Jesus, mantendo firme a Tua fé. Tu, 
Salvação dos discípulos de Jesus, sabes do que precisamos e temos a 
certeza de que garantirás, como em Caná da Galileia, que a alegria e a 

https://www.youtube.com/watch?v=H9Dr-glmDIw
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celebração possam retornar após este momento de provação. Ajuda-nos, 
Mãe do Divino Amor, a nos conformarmos com a vontade do Pai e a fazer 
o que Jesus nos disser. Ele que tomou sobre si nossos sofrimentos e 
tomou sobre si nossas dores para nos levar, através da Cruz, à alegria da 
Ressurreição. Amém. Sob a Tua proteção, buscamos refúgio, Santa Mãe 
de Deus. Não desprezes as nossas súplicas, nós que estamos na 
provação, e livra-nos de todo perigo, Virgem gloriosa e abençoada". 
 
9- Benção da casa 
ANIMADOR:A nossa proteção está no nome do Senhor. 
TODOS:Que fez o céu e a terra. 
ANIMADOR:Ouvi, Senhor, a nossa oração. 
TODOS:E chegue até Vós o nosso clamor. 
ANIMADOR: Deus, Pai de misericórdia,criador de todas as coisas,invocamos o 
teu Espírito Santosobre este lar e seus moradores.Assim como visitaste e 
abençoastea casa de Abraão, de Isaac e de Jacó,visita-os e guarda-os na tua 
luz.Guarda estas paredes de todos os perigos:do incêndio, da inundação, do 
raio,dos assaltos, de todo e qualquer mal.Venham teus anjos portadores de 
paz!Suplicamos também a proteção e a saúdepara todos os que aqui 
habitam.Afasta-os da divisão e da falta de fé.Abençoa e guarda este lare todos 
os que o visitam.Por Cristo Jesus. 
TODOS: Amém! 
(um membro da família pode aspergir água benta sobre os presente e os 

cômodos da casa enquanto todos cantam “nossa família será abençoada” 
ou rezam “Ave Marias) 

ANIMADOR: Bendigamos ao Senhor. 
TODOS (FAZENDO O SINAL DA CRUZ): Demos graças a Deus. 

 

7º Encontro: Sábado da Oitava da Páscoa 
Tema: Igreja doméstica: casa da Ternura e do Amor 

 
10- Monição Inicial:  

Onde reina amor, fraterno amor. 
Onde reina amor, Deus aí está. 

 
Dirigente: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.  
Todos: Amém. 

 
11- Invocação do Espírito Santo 

Dirigente: O Espírito Santo é fonte de vida, de união e é ternura de 
Deus que gera amor entre aqueles que o aceitam em seu coração. Peçamos 
neste momento a presença do Espírito Santo de Deus para este momento de 
reflexão rezando: 

Todos: Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos 
fiéis e acendei neles o fogo do Vosso Amor. Enviai o Vosso Espírito e 
tudo será criado e renovareis a face da terra. 

Oremos: Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, 
com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as 
coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação.Por 
Cristo Senhor Nosso. Amém 
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12- Oração pelas Vocações  

Leitor 1: Mesmo em meio ao tempo de exílio que passamos, não 
podemos deixar de rezar e confiar. A beleza da Igreja peregrina nutre a ternura 
do amor que evangeliza. Neste ano de 2020 nossa Diocese de Jacarezinho se 
empenha em viver o Ano Vocacional Diocesano, suplicando com toda a Igreja 
do Paraná para que de cada comunidade surja uma nova vocação. Rezemos 
uma dezena do terço pedindo ao Senhor da Messe santas vocações 
missionárias em nossa família e em nossa comunidade: 

Todos: Pai nosso... Ave Maria... (10x) Glória ao Pai e ao Filho e 
ao Espírito Santo. Amém. 

 
4- Diálogo do amor e da ternura 

Dirigente: O amor e a ternura devem ser o fundamento da nossa 
vida familiar. É sempre bom fazer memória daquilo que viveram nossos pais e 
avós para, assim, lançarmos passos em direção ao nosso futuro com 
segurança e alegria por saber de onde viemos. 

Leitor 2: De fato é muito comum no nosso tempo não termos tempo 
para conversar sobre a vida, muitas vezes ficamos horas com o uso do celular, 
assistindo TV ou internet de modo geral... 

Leitor 3: Com estes individualismos quase esquecemos de 
perguntar ao vovô como foi que ele conquistou a vovó, ou até mesmo como 
eram as coisas no tempo dele. Sempre, ou quase sempre, nos limitamos a 
ignorar e dizer que eles já estão ultrapassados. 

Leitor 4: Ouvi dizer que antigamente as famílias eram acostumadas 
a partilhar alimentos também. A tia ou a vizinha fazia algum prato saboroso e 
um pouquinho era levado aos que moravam nas redondezas. 

Leitor 1: É verdade! Sem falar em outras conversas que faziam, 
reza do terço, novenas e muito mais. Como conseguiram viver tanto tempo 
sem energia elétrica, celular e geladeira? 

(Dirigente: Tempo para conversa entre a família. O que mais 
podemos falar sobre ternura e amor que acontece ou acontecia entre nossa 
família? Histórias do fogão a lenha são oportunas... como eram as 
brincadeiras?) 

Leitor 2: O Concílio Vaticano II definiu a família como ―Igreja 
Doméstica‖ (LG, 11). Ser Igreja doméstica é saber encontrar o próprio Deus 
nas relações familiares. A mãe que realiza com empenho seu trabalho 
doméstico e ensina a fé, o pai que incansavelmente trabalha e educa, os filhos 
que vivem na liberdade e obediência em relação aos pais. 

Leitor 3: Nestas relações simples, mas divinas; cotidianas, mas 
extraordinárias aos olhos ternos de Deus, apresentam-se situações de 
encontro dos corações que aprenderam a amar. Justamente por isto, o Concílio 
também chama a família de ―íntima comunidade de vida e de amor‖ (GS, 48). 

Leitor 4: Antes de ouvir a Palavra de Deus deveríamos nos 
perguntar: Estamos vivendo a ternura aqui em casa? Reconhecemos a 
presença de Deus entre nós? 

 
5- Aclamação ao Evangelho 

ALELUIA! ALELUIA! 
ALELUIA! ALELUIA! 
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NO PRINCÍPIO ERA A PALAVRA E A PALAVRA SE ENCARNOU. 
E NÓS VIMOS SUA GLÓRIA. SEU AMOR NOS LIBERTOU! 

ALELUIA! ALELUIA! 
ALELUIA! ALELUIA! 

 
Dirigente: O Senhor esteja conosco. 
Todos: Ele está no meio de nós. 
Dirigente: PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Marcos.  
Todos: Glória a vós, Senhor. 
Dirigente: 9Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o 
sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 
sete demônios. 10Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam 
de luto e chorando.11Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, 
não quiseram acreditar. 12Em seguida, Jesus apareceu a dois deles, com outra 
aparência, enquanto estavam indo para o campo. 13Eles também voltaram e 
anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. 14Por fim, 
Jesus apareceu aos onze discípulos enquanto estavam comendo, repreendeu-
os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham 
acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. 15E disse-lhes: ―Ide pelo 
mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura!‖ 
Dirigente: Palavra da Salvação. 
Todos: Glória a vós, Senhor 

 
6- Meditando a Palavra  
Leitor 1: São Paulo escreveu aos romanos dizendo: ―que o amor fraterno vos 
una uns aos outros, com terna afeição, estimando-vos reciprocamente‖ (Rm 12, 
10). O amor e o afeto são características muito próprias das relações 
familiares. Assim também devem ser nossas comunidades de fé a partir de 
uma ―revolução da ternura‖ (EG, 88). 
Leitor 2: Nosso Senhor quis a união de corações entre os seus discípulos, a 
crença em sua Palavra passa pelas relações fraternas que estabelecemos com 
aqueles que são da nossa comunidade e da nossa família. 
Leitor 3: Com Jesus aprendemos a sermos agentes do amor e da ternura, Ele 
é a fonte inesgotável de amor e ternura. 
Leitor 4: ―Em um mundo de violência e ódios crescentes, com o acirramento 
das polarizações e a destruição como resposta aos problemas, as 
comunidades eclesiais missionárias, através de relacionamentos fraternos 
profundos, iluminados pelo Evangelho, são profeticamente locais de 
reconciliação, perdão e resiliência‖ (Doc. 109 CNBB, n 137). 
Leitor 1: É muito comum não darmos muita atenção ou importância as 
pessoas que sempre estão perto de nós. Bem por isto, Jesus disse: ―um 
profeta só é desprezado em sua pátria, em sua parentela e em sua casa‖ (Mc 
6, 4). 
Leitor 2: No evangelho que ouvimos hoje, celebrando o sábado da oitava de 
Páscoa, vemos uma situação parecida. Maria Madalena quer compartilhar a 
alegria de ter se encontrado com o Senhor ressuscitado aqueles que lhe eram 
próximos, os seguidores de Jesus. 
Leitor 3: A descrença dos discípulos permaneceu quando dois deles contaram 
a experiência que tiveram com o Senhor ―enquanto estava indo para o campo‖. 
Novamente em uma situação cotidiana. Deus fala conosco até mesmo quando 
estamos a caminho do trabalho... 
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Leitor 4: Mas para os discípulos não era algo extraordinário. Por isto, ―também 
a estes não deram crédito‖. No corre corre do dia a dia esquecemos que Deus 
é simples, esquecemos que Ele se encontra conosco através de um ―bom dia‖ 
dado com generosidade, com uma experiência de oração familiar. 
Leitor 1: Por fim, com os discípulos reunidos em fraternidade torna-se o lugar 
perfeito para que Jesus amoleça os corações endurecidos. É justamente na 
comunidade de fé que recebemos a alegria de crer no Cristo vivo e 
ressuscitado. 
Leitor 2: Também é na comunidade familiar que Jesus nos molda, nos educa e 
até mesmo repreende. É onde nos tornamos mais filhos de Deus, pois 
intensificamos nossa relação com ELE. 
Leitor 3: ―Ide pelo mundo inteiro‖! Onde quer que estejamos devemos ser 
fecundos no amor (Cf. Gn 1, 28). ―Por comungarmos do mesmo pão, na 
Eucaristia, na Palavra e na vida, somos irmãos que caminham juntos e 
devemos afeto mútuo, um querer bem que tire toda apatia à dor alheia, uma 
consciência lúcida de que, por rezarmos chamando a Deus de Pai nosso, como 
Jesus nos ensinou, somos irmãos universais e nada que diga respeito à alegria 
e à dor do outro, pode nos ser indiferente‖ (Doc. 109 CNBB, n 135). 
Leitor 4: Podemos ainda nos perguntar: ouvimos aqueles que nos conhecem 
profundamente, nossa família, ou preferimos escutar aqueles que vivem longe 
de nós? Conseguimos fazer da nossa pequena comunidade um lugar do 
encontro com o ressuscitado? Deus nos ajude a crescermos sempre mais na 
atitude de fé entre nós. 

 
7- Oração a São José pedindo fim da pandemia 
 
Todos: “Protegei, Santo Defensor, este nosso País. Iluminai os responsáveis 
pelo bem comum, para que saibam – como vós – cuidar das pessoas confiadas 
à responsabilidade deles”. “Concedei a inteligência da ciência àqueles que 
procuram meios adequados para a saúde e o bem físico dos irmãos. Sustentai 
aqueles que se dedicam aos necessitados: os voluntários, os enfermeiros, os 
médicos, que estão na linha de frente no tratamento dos doentes, mesmo à 
custa da própria incolumidade”. “Abençoai, São José, a Igreja: a partir de seus 
ministros, fazei-a sinal e instrumento da vossa luz e da vossa bondade. 
Acompanhai, São José, as famílias: com o vosso silêncio orante, construí a 
harmonia entre os pais e os filhos, de modo particular os mais pequeninos”. 
“Preservai os anciãos da solidão: fazei que ninguém seja deixado no desespero 
do abandono e do desencorajamento. Consolai quem é mais frágil, encorajai 
quem vacila, intercedei pelos pobres. Com a Virgem Mãe, suplicai ao Senhor 
para que liberte o mundo de toda forma de pandemia. Amém” 
 
Música: Lareira - Pe Zezinho  

 
Um ombro amigo de pai 
Um aconchego de mãe 

Depois das duas novelas 
Agente desliga a tv 

Tem mãe querendo abraçar 
Tem pai querendo escutar 
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(São seis pessoas naquele sofá 
Amando junto e brincando em família 
Passando a limpo as tarefas da vida 

Família lá em casa tem vez 
Família lá em casa tem vez 
Família lá em casa tem vez 
Família lá em casa tem vez) 

Tem pai que lê seu jornal 
Tem caçulinha a berrar 
Parecem quatro filhotes 

Debaixo das asas da mãe 
Tem cafuné de uma irmã 

E um sai pra lá de outro irmão 

(São seis pessoas naquele sofá 
Amando junto e brincando em família 
Passando a limpo as tarefas da vida 

Família lá em casa tem vez 
Família lá em casa tem vez 
Família lá em casa tem vez 
Família lá em casa tem vez) 

O caçulinha chorou 
Porque o maior empurrou 

Tem pai ralhando com este 
Tem mãe consolando o chorão 

Tem dois pequenos a rir 
Tem um que quer discutir 

(São seis pessoas naquele sofá 
Amando junto e brincando em família 
Passando a limpo as tarefas da vida 

Família lá em casa tem vez 
Família lá em casa tem vez 
Família lá em casa tem vez 
Família lá em casa tem vez) 

 
8-  Oração do papa a Nossa Senhora pelo fim da pandemia 
 
Todos: "Ó Maria,Tu sempre brilhas em nosso caminho como sinal de salvação 
e esperança. Nós nos entregamos a Ti, Saúde dos Enfermos, que na Cruz 
foste associada à dor de Jesus, mantendo firme a Tua fé. Tu, Salvação dos 
discípulos de Jesus, sabes do que precisamos e temos a certeza de que 
garantirás, como em Caná da Galileia, que a alegria e a celebração possam 
retornar após este momento de provação. Ajuda-nos, Mãe do Divino Amor, a 
nos conformarmos com a vontade do Pai e a fazer o que Jesus nos disser. Ele 
que tomou sobre si nossos sofrimentos e tomou sobre si nossas dores para 
nos levar, através da Cruz, à alegria da Ressurreição. Amém. Sob a Tua 
proteção, buscamos refúgio, Santa Mãe de Deus. Não desprezes as nossas 
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súplicas, nós que estamos na provação, e livra-nos de todo perigo, Virgem 
gloriosa e abençoada". 
 
9-  Benção da casa 
Todos: “Senhor Deus, Pai de todos nós, derramai, pelo Vosso Espírito de 
amor, todas as bênçãos necessárias para a nossa família aqui reunida, para 
gue cada um de nós cumpra a sua missão, seguindo o Vosso plano de amor 
para o bem de todos. Senhor, que nossa família assim abençoada seja uma 
verdadeira imagem da Vossa Trindade, na unidade, na ação, e na vida em 
comum. Jesus, Maria e José, iluminai a vida do nosso lar! Amém. Deus nos 
abençoe e abençoe a nossa casa em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. Amém.” 
Dirigente: Louvado seja o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo! 
Todos: Para sempre seja louvado! 
 

8º Encontro: Domingo da Misericórdia 
Tema: Igreja doméstica: casa da Misericórdia 

 
- Preparar, se possível, um altar com a Imagem de Jesus Misericordioso, 
Nossa Senhora e São José. 
- Usar a vela do sábado santo ou outra, deixá-la acesa desde o inicio da 
celebração. 
- Preparar lápis de cores ou giz de cera, papel para a(s) criança(s) poderem 
desenhar sua casa e família. 

 
1- Monição Inicial 
Leitor: Celebrando em família o Segundo Domingo da Páscoa, chamado de 
Domingo da Misericórdia, nós, que somos o Povo de Deus, vivemos a boa 
nova que Jesus Ressuscitado nos deu. Em comunhão com a Igreja, mesmo em 
tempos de Pandemia, com confiança dizemos: 
T.: Dai Graças ao Senhor, porque ele é bom, eterna é sua misericórdia 
(Salmo 117) 
 
(Todos cantam ou rezam esse refrão) 
T.: Eu e minha casa serviremos ao Senhor! (2x) 
 
Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.  
T.:Amém. 
Dir.: “Este é o dia que o Senhor fez para nós!‖ (Sl 117). No dia do Senhor 
nossa família se reúne em oração para celebrar a Misericórdia e queremos que 
bondade de Deus, o amor de Jesus Cristo na força e docilidade do Espírito 
Santo esteja em nossa casa! 
T.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo! 
 
2- Invocação do Espírito Santo 
Dir.: Peçamos o Espírito Santo que Ele nós conduza durante esse momento! 
 

A nós descei, Divina Luz 
A nós descei, Divina Luz 

Em nossas almas acendei 
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O amor, o amor de Jesus! 
 

Dir.: Na luz do Espírito Santo, pedimos em sua misericórdia Deus Bondoso que 
perdoe nossos pecados, pois como família suplicamos: (breve exame de 
consciência) 
Dir.: Tende compaixão de nós, Senhor! 
T.: Porque somos pecadores. 
Dir.: Manifestai, Senhor, à vossa misericórdia! 
T.: E dai-nos a vossa salvação. 
 
3- Oração pelas Vocações 
Dir.: Queremos pedir Senhor Jesus mais e santas vocações: matrimoniais e 
leigas, sacerdotais e religiosas para que a tua Igreja, corpo místico, a exemplo 
de Maria possa em tudo amar e servir. 
(Rezar a dezena pelas vocações: Pai Nosso... 10 Ave-Marias) 
 
4- Diálogo da casa da Misericórdia 
Dir.: Nossas crianças enquanto rezamos irão fazer um desenho para Jesus 
Vivo mostrando seu amor Aquele que morreu e ressuscitou por nós: ―Eterna é 
a sua misericórdia!‖ (Salmo 117). 
Criança (s): O desenho será de nossa casa e nossa família para entregar 
ao Senhor que é cheio de vida! 
Dir.: Que o Anjo da guarda os ajude nessa pequena missão em prol de nossa 
família! 
Todos: Santo Anjo do Senhor meu zeloso... 
(as crianças começam o desenho da casa e da família) 
 
5- Aclamação ao Evangelho 
Dir.: No Evangelho que ouviremos Jesus nos dá a bem-aventurança dos 
seguem o Ressuscitado: ―Felizes os que crêem sem terem visto‖ 

(YouTube: Aleluia, Quando Estamos Unidos) 
Aleluia, aleluia, aleluia (2x) 

- Quando estamos unidos, estás entre nós 
E nos falarás da tua vida 

- Este nosso mundo sentido terá 
Se tua palavra renovar 

 
Leitor: Evangelho de Jesus Cristo segundo João 20,19-31 
 
6- Meditando a Palavra 
Dir.: No domingo dia da Ressurreição o Senhor ao encontrar com seus 
Amados oferece a paz que vem do seu coração cheio de vida! (Jo 20,21). 
Leitor: Eles estavam fechados por medos dos judeus. Hoje em nossas casas 
muitas são as aflições que chegam até nós e nos fazem criar muros: medo, 
indiferença, egoísmo... Que a prudência desmedida não nos leve a evitar as 
pontes que nos unem como filhos e filhas de Deus. 
T.: Senhor que a tua paz transforme nossos corações e livres possamos 
ser sinais da tua misericórdia para o mundo. 
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Leitor: Ao soprar o Espírito Santo sobre os Apóstolos Jesus institui o ministério 
da misericórdia. No cristianismo só alguém cheio do Espírito Santo promove o 
perdão. 
Dir: No Antigo Testamento muitos foram os sinais da ação do sopro de Deus: 
Adão na primeira criação recebeu o hálito da vida (Gn 2,7), com o profeta Elias 
também soprou sobre o filho da viúva de Sarepta para que este voltasse a viver 
(1Rs 17,21) e em Ezequiel fez a promessa do sopro do Espírito de Vida (Ez 
37,9). O Filho cheio de Vida sopra sobre a Igreja Apostólica a Força do Espírito 
Santo! (Jo 20,22). 
T.: Senhor que nós cristãos tenhamos a graça nos tornar para todos os 
povos um sinal sagrado do Divino Espírito. 
Dir.: O Senhor permitiu a Tomé não estar presente no Domingo da 
Ressurreição para que oito dias depois, por meio dele, pudesse manifestar sua 
Vida Nova numa grande bem-aventurança para todos os discípulos (Jo 
20,24.26). 
Leitor: Quantos são os que queriam ver Jesus Ressuscitado e estar com os 
Apóstolos nesse dia? Quantos são os que como Tomé duvidam da misericórdia 
de Deus? Quantos são os que desejam professar: ―Meu Senhor e meu Deus‖, 
mas lhes falta coragem para assumir a fé? 
T.: Nós cremos Senhor que vosso Filho veio ao mundo por Maria, 
padeceu sob Pôncio Pilatos e ressuscitou ao terceiro dia. Protegei vossa 
Igreja para que, numa fé verdadeira e madura, aprenda a “crer sem ter 
visto” (Jo 20,29). Amém. 
 
7- Oração a São José pedindo fim da pandemia 
Dir.: Rezaremos hoje a oração ao Glorioso São José em forma de diálogo 
Todos: Protegei, Santo Defensor, este nosso País. Iluminai os 
responsáveis pelo bem comum, para que saibam – como vós – cuidar das 
pessoas confiadas à responsabilidade deles. 
Leitor: Concedei a inteligência da ciência àqueles que procuram meios 
adequados para a saúde e o bem físico dos irmãos. Sustentai aqueles que se 
dedicam aos necessitados: os voluntários, os enfermeiros, os médicos, que 
estão na linha de frente no tratamento dos doentes, mesmo à custa da própria 
incolumidade.  
T.: Abençoai, São José, a Igreja: a partir de seus ministros, fazei-a sinal e 
instrumento da vossa luz e da vossa bondade. Acompanhai, São José, as 
famílias: com o vosso silêncio orante, construí a harmonia entre os pais e 
os filhos, de modo particular os mais pequeninos. 
Leitor: Preservai os anciãos da solidão: fazei que ninguém seja deixado no 
desespero do abandono e do desencorajamento. Consolai quem é mais frágil, 
encorajai quem vacila, intercedei pelos pobres.  
T.: Com a Virgem Mãe, suplicai ao Senhor para que liberte o mundo de 
toda forma de pandemia. Amém. 
 

(YouTube): Eu creio nas promessas de Deus - Mensagem Brasil 
 

Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, 
Eu creio nas promessas do meu Senhor. 

Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais, 
Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. 
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Eu creio nas misericórdia de Deus, eu creio nas misericórdia de Deus, 

Eu creio nas misericórdia do meu Senhor. 
Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais, 
Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. 

 
Eu creio no amor de Deus, eu creio no amor de Deus, 

Eu creio no amor do meu Senhor. 
Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais, 
Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. 

 
Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, 

Eu creio nas promessas do meu Senhor. 
Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais.... 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
(Se houver crianças em casa) 
Dir.: As crianças agora retornam com o desenho e irão colocar no altar como 
sinal de fé e amor a Jesus, Nosso Senhor 
Criança (s): Meu amigo Jesus te dou minha família para que tua 
misericórdia cuide de todos nós! 
Todos: Dai Graças ao Senhor, porque ele é bom, eterna é sua 
misericórdia (Salmo 117) 
(Os desenho poderão sem partilhados nos grupos de WhatsApp, Facebook 
com a legenda: “Meu/Minha filho/filha entregou e consagrou nossa Família a 
Jesus Misericordioso”) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
 
8- Oração do papa a Nossa Senhora pelo fim da pandemia 
Dir: Rezemos juntos a Nossa Senhora a Oração do Papa Francisco: 
Ó Maria,Tu sempre brilhas em nosso caminho como sinal de salvação e 
esperança. Nós nos entregamos a Ti, Saúde dos Enfermos, que na Cruz 
foste associada à dor de Jesus, mantendo firme a Tua fé. Tu, Salvação 
dos discípulos de Jesus, sabes do que precisamos e temos a certeza de 
que garantirás, como em Caná da Galileia, que a alegria e a celebração 
possam retornar após este momento de provação. Ajuda-nos, Mãe do 
Divino Amor, a nos conformarmos com a vontade do Pai e a fazer o que 
Jesus nos disser. Ele que tomou sobre si nossos sofrimentos e tomou 
sobre si nossas dores para nos levar, através da Cruz, à alegria da 
Ressurreição. Amém. 
(Com as mãos estendidas) 
Sob a Tua proteção, buscamos refúgio, Santa Mãe de Deus. Não 
desprezes as nossas súplicas, nós que estamos na provação, e livra-nos 
de todo perigo, Virgem gloriosa e abençoada. 
 
9- Benção da casa  
Dir: Senhor de misericórdia, na antiga Páscoa protegestes as casas do povo 
escolhido usando como sinal o sangue de um cordeiro.  
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T.: Na Nova e Eterna Aliança, tua providência nos deu vosso Filho Jesus 
Cristo, Cordeiro cheio de misericórdia por nós crucificado e ressuscitado 
de entre os mortos, para nos proteger dos perigos físicos e espirituais.  
Dir.: Dai-nos na força do Espírito Santo a graça de unidos fazer sempre de 
nosso lar uma Igreja Domestica. 
T.: Derramai a vossa bênção sobre nossa família e nossa casa, para que, 
alegres no amor, tenhamos em nossos corações a graça e a paz que só 
em vós podemos ter. Amém. 
Canto: Nossa casa será abençoada... 
Dir.: Que possamos sentir Senhor a sua misericórdia em nossa vida. Aqui 
estivemos reunidos:  
T.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém! 
 


